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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Й АВТОРИ ЖУРНАЛУ!
ДОРОГА НАУКОВА СПІЛЬНОТА

  На 117-му році життя Запорізького
національного технічного університе-
ту відзначаємо вагому наукову подію –
вихід у світ першого номеру науково-
го журналу – Економічний вісник За-
порізького національного технічного
університету. Поява наукового видан-
ня економічної проблематики свідчить
про розвиток технічного університету,
розширення об’єктів дослідження, зро-
стання його наукового, дослідницько-
го потенціалу.

     Економіка країни і регіонів пере-
бувають у затяжній системній кризі –
від інерційності модернізації промис-
лових державних підприємств до про-
буксовування політики зайнятості че-
рез інститут дрібного підприємництва.
Економічна наука не може на сьогодні
дати відповіді на системні виклики, виз-
начити чіткі парадигми та орієнтири
економіки ХХ1 століття. Вчені перебу-
вають у структурно-логічних конструк-
ціях теорії функціонування вільного
ринку А. Сміта, рівновагу якого Дж.
Кейнс практикував через механізм дер-
жавних впливів пропонував на сукуп-
ний попит чи на пропозицію. Створен-
ня паростків нової економічної теорії,
окреслення контурів новітньої методо-
логії економічної науки,  інструмента-

рію дослідження мають враховувати ен-
тропію інформаційної економіки, соц-
іальних і поведінкових наук, етики, еко-
номіки штучного інтелекту.

     З надією сподіваюсь, що заявлені
редколегією журналу і науковцями уні-
верситету основні напрямки розвитку
економічної науки, як то: соціальні та
поведінкові науки; управління та адмі-
ністрування; математичні методи, мо-
делі та інформаційні технології в еко-
номіці; регіональна економіка, зовніш-
ня економіка та зовнішньоекономічна
діяльність отримають на сторінках ви-
дання втілення через продукування
нових ідей та гіпотез, пошук та конст-
руювання сукупності доказів, особли-
во у міждисциплінарному форматі та
відображення результатів наукових по-
шуків.

    Висловлю побажання науково-пе-
дагогічних працівників університету
аби творчий потенціал ініціаторів ство-
рення журналу і зарубіжних колег зба-
гачувався якісними і цікавими наукови-
ми статтями, а його статус зростав би
від включення до переліку фахових ви-
дань МОНУ до міжнародних науково
метричних баз Web of Science, Scopus,
Index Copernicus та інших.

      З повагою,
      Ректор ЗНТУ                                      Сергій Бєліков
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At the 117th anniversary of the
Zaporizhzhya National Technical
University, we celebrate a significant
scientific event - the publication of the first
issue of the scientific journal -
Ekonomichnyy visnyk (Economiс Journal)
of the Zaporizhzhya National Technical
University. The appearance of a scientific
publication oriented on the economic
problems attests the development of a
technical university, the expansion of
research objects, the growth of its scientific
and research potential.

The economy of the country and the
regions are in a protracted systemic crisis
- from the inertia of industrial state
enterprises modernization to the slipping
policy of employment through the
institution of small business. Economic
science can not respond today to systemic
challenges, define clear paradigms and
guidelines for the economy of the 21st
century.

 Scientists are in the structural and logical
constructions of the Adam Smith’s free
market functioning theory, the equilibrium
of which J. Keynes practiced through the
mechanism of state influences offered on
aggregate demand or supply. Creation of
the new economic theory sprouts, contours
definition of the new economic science
methodology, research tools, all of them

DEAR READERS AND AUTHORS!
DEAR SCIENTIFIC COMMUNITY

has to take into account the entropy of the
information economy, social and behavioral
sciences, ethics, the economy of artificial
intelligence.

I really hope that the main lines of
economic science development, stated by
the editorial board of the journal and by
the university’s scientists, such as social
and behavioral sciences; management and
administration; mathematical methods,
models and information technologies in the
economy; regional economy, foreign
economy and foreign economic activity,
will receive on the pages of the publication
an embodiment through the production of
new ideas and hypotheses, the search and
construction of a body of evidence,
especially in an interdisciplinary format and
via mapping the results of scientific
research.

I express the wishes and hopes of the
scientific and pedagogical staff of the
University so that the creative potential of
the initiators of the journal and foreign
colleagues would be enriched with
qualitative and interesting scientific articles,
and its status would grow via inclusion in
the list of professional publications of the
MES, to the international scientific metrics
Web of Science, Scopus, Index
Copernicus and others.

  Regards,
Rector of ZNTU                                                              Sergey Belikov
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

І СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

УДК 530.192:330

Д.е.н. Прушківська Е. В.1, Черномаз К. Г.2

1,2Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті досліджується сучасний стан аграрної сфери, її значення в секторній економіці України. Закцен-
товано увагу на колі існуючих проблем аграрною сфери економіки України. Проаналізовано структуру ВДВ за
видами економічної діяльності, та зокрема за підгалузями аграрного сектора. Обгрунтовано необхідність
вирішення проблем АПК та окреслено пріоритетні напрями стратегічного розвитку даної сфери.Зауважено
на потребі формування організаційно-економічного механізму аграрного ринку України. Виділено основні його
складові та передумови розвитку.

Ключові слова: стратегія розвитку аграрного сектора економіки, євроінтеграція, агрохолдинг, земельна
реформа, валова додана вартість, АПК, рослинництво, тваринництво, організаційно-економічний механізм
формування аграрного ринку України.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження стану аграрного сектора національної

економіки набуває все більшої актуальності. Кожна лю-
дина прагне до кількісного та якісного підвищення рівня
життя. Тому потреби суспільства невичерпні, а здатність
оточуючого середовища задовольняти наявні та майбутні
потреби залишається обмеженою. Впродовж останньо-
го десятиліття сільськогосподарське виробництво в Ук-
раїні має стійкі тенденції до зростання валової продукції.
Але внаслідок руйнування ресурсного потенціалу
більшості галузей АПК спостерігається технологічна й
економічна незбалансованість і дезінтеграція його скла-
дових, які не в змозі самостійно подолати стан стагнації.
А тому існує нагальна потреба для стимулювання роз-
витку аграрного ринку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Багато відомих вчених-економістів займалися вивчен-
ням проблем розвитку аграрного сектора економіки.
Свої праці цьому питанню присвятили вітчизняні вчені:
Ю. Данько, В. Жигадло, Г. Ковальова, Д. Міщенко, П. -
Саблук, С. Дем’яненко, С. Зоря, М. Кропивко, П. Лайко, ,
а також зарубіжні - М. Аткінсон, Д. Вінсент, Т. Джослінг,
К. Зулауф, Дж. Кейнста інші. Наукові результати перера-
хованих авторівзаймають чільне місце в дослідженні АПК
України. Але разом з цим окремі аспекти розвитку аг-
рарного сектора потребують подальших досліджень.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою даної статті є виокремлення особливостей аг-

рарного сектору на сучасному етапі та з’ясування пріо-
ритетних напрямів його стратегічного розвитку.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У контексті стратегічного розвитку аграрного секто-
ру економіки України на період до 2020 року [1] прого-
лошено, що державна аграрна політика повинна спря-
мовуватися на створення організаційно-економічних
умов для ефективного розвитку аграрного сектору на
основі єдності економічних, соціальних та екологічних
інтересів суспільства з метою забезпечення населення
країни якісним, безпечним, доступним продовольством
та промисловості сільськогосподарською сировиною.

Сьогодні держава мало сприяє здоровій конкуренції
в галузі. Більше того, непоодинокими є випадки лобію-
вання та використання своїх можливостей крупними аг-
рарними холдингами для отримання ними додаткових
пільг та преференцій, які взагалі мають неринковий ха-
рактер. Відсутність здорової конкуренції зменшує сти-
мули підприємств до покращення якості своєї продукції,
розширення його асортименту, покращення системи
організації праці та збуту продукції, а також знижує інно-
ваційну складову у їх діяльності [2, c. 82].

В Україні нараховується декілька сотень компаній
АПК, при цьому протягом останніх десяти років чітко
простежується тенденція щодо збільшення ролі та впли-
ву великих аграрних господарств у загальному випуску
сектора. Так, у 2016 році агрохолдингами було виробле-
но вже 27,3% аграрної продукції в Україні, 43% - госпо-
дарства населення, 29,7% - інші сільгоспвиробники. У
рейтингу ТОП-100 аграрних компаній за обсягом земель-
них банків, які знаходяться у їх оперативному управлінні,
перша десятка включає компанії, які контролюють 150–
670 тис. га с/г земель. При цьому в управлінні 10 найбіль-
ших агрохолдингів України загалом знаходиться близько

Прушківська Е. В., Черномаз К. Г., 2017©
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7,5% сільськогосподарських угідь України. Останні місця
у цьому рейтингу займають компанії, що контролюють
близько 10 тис. га земель кожна, однак їх також слід вва-
жати досить великими с/г виробниками [3].

Серед найпотужніших аграрних холдингів (за обся-
гом земельного банку в оперативному управлінні) слід
виділити: «Укрлендфармінг», NCH, «КернелГруп», «Ми-
ронівський Хлібопродукт», «Українські аграрні інвес-
тиції», «Астарта-Київ», «Мрія Агрохолдинг»,
«HarvEast», «Агротон» (рис. 1).

Аграрні холдинги концентрують значні фінансові ре-
сурси під своїм контролем, мають вихід на експортні
ринки, доступ до технологій та політичний вплив на місце-
вому та національному рівнях. Крім того, досить часто
серед акціонерів таких підприємств представлені потужні
міжнародні компанії, що надає їм додаткових переваг у
лобіюванні на міжнародному рівні.

Усе це у кінцевому підсумку знижує конкурентосп-
роможність націоального аграрного сектору економіки
на світовому ринку та створює додатковий інфляційний
тиск на гривню.

Важливо зазначити, що аграрні компанії, земельний
фонд яких подекуди перевищував 500 тисяч гектарів, ста-
новить певну проблему для розвитку аграрного сектора
України. Вони отримують надприбутки, використовую-
чи обмежені ресурси, і не піклуючись про екологію [4].

Тому сьогодні в контексті складної світової екологіч-
ної ситуації необхідно використовувати принципи управ-
ління у напрямку екологічного самоврядування. Оскіль-
ки екологічна орієнтованість управління аграрним сек-
тором регіону створює умови і підтримку екологічно
збалансованому соціально-економічному розвитку всіх
територій країни відповідно до принципів сталого роз-
витку. Тому одним з головних стратегічних завдань ста-
лого розвитку в аграрному секторі залишається екологі-
зація виробництва сільськогосподарської продукції.

Рисунок 1 – Топ-10 агрохолдингів України за обсягом земельного банку (тис. га) станом на 1 січня 2016 р.
Джерело: складено авторами на основі [4]

Ще однією особливістю аграрного сектора - є спе-
цифіка ринку праці, що пов’язано з особливостями тру-
дових ресурсів, тобто людей. За прогнозними даними на
селі очікується поступове зменшення чисельності
сільського населення та трудових ресурсів.

Сільськогосподарські працівники недоотримають
винагороду за працю. Це зменшує їхні доходи та стиму-
лює від’їзд сільських жителів, особливо молоді, у міста.
Погіршується і без того несприятлива соціально-еконо-
мічната демографічна ситуація на селі. З іншого боку,
неконтрольований приток сільських жителів у міста по-
силює напругу на ринку праці, погіршує соціально-еко-
номічну та криміногенну ситуацію у містах. Загальнові-
домо, що процеси урбанізації є характерними лише для
країн так званого третього світу. В Україні ці процеси
лише посилюються [2, с.83].

Кардинально змінити ситуацію та надати нового по-
тужного імпульсу розвитку аграрного сектору економі-
ки на якісно новій основі, підняти село можна лише за
активної та цілеспрямованої державної політики, спря-
мованої на стимулювання здорової конкуренції в галузі
та підтримку розвитку малого та середнього бізнесу (фер-
мерських господарств).

Крім цього аграрний сектор має й низку інших про-
блем таких, як: низькі темпи техніко-технологічного онов-
лення виробництва, значні втрати продукції через недо-
сконалість інфраструктури аграрного ринку, відсутність
мотивації виробників до дотримання агроекологічних
вимог виробництва, непоінформованість значної части-
ни сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру
ринків та умови ведення бізнесу в галузі, незавершеність
земельної реформи [1].

Разом з тим аграрний сектор займає визначне місце в
економіці України. За даними Держстатслужби його ча-
стка у формуванні ВВП в 2015 році становила 12%, у
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2016 році – 17,1%. Також зростає частка продукції АПК в
структурі експорту: в 2014 році становила 30,1%, у 2015
році – 31,5%, у 2016 році – 40,1% [5]. Динаміка даних
показників є сталою і мало залежною від коливань еко-
номічної кон’юнктури. Крім того сільськогосподарський
сектор забезпечує близько 19% валової доданої вартості
(2016 рік), тут зайнято понад 3,5 млн. населення (21% зай-
нятих в Україні) [5]. Структуру валової доданої вартості у
системі показників економіки країни за видами економ-
ічної діяльності представлено в таблиці 1.

У загальній сумі валової доданої вартості у 2016 роц-
ісільське господарство має частку 17,1 %. Даний показ-
ник свідчить про те, що сільське господарство є одним з
небагатьох секторів економіки, який демонструє зрос-
тання. Сільськогосподарські підприємства виробляють
278,2 млрд. грн. валової продукції сільського господар-
ства, у т.ч. 199,2 млрд. грн. продукції рослинництва і 79
млрд. грн. продукції тваринництва. Більш детально струк-
туру валової доданої вартості за галузями аграрного сек-
тору пропонується розглянути в таблиці 2.

Одним із найважливіший підкомплексів агропромис-
лового комплексу нашої країни є зернопродуктовий
підкомплекс, який покликаний забезпечитизерном та зер-
нопродуктами внутрішні потреби країни та поповнюва-
ти валютою казну держави, постійно збільшуючи екс-
порт даної продукції.

Основним напрямком українського агробізнесу вис-
тупає рослинництво (78,1% сільськогосподарської про-
дукції за 2016 рік). У структурі валової сільськогоспо-
дарської продукції найбільш важливе значення відігра-
ють зернові та зернобобові культури (33,5%), технічні
культури (25,7%), овочі (14,6%). Тваринництво (21,9%
випуску сільськогосподарської продукції) представлене

Вид економічної діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сільське господарство, лісове 
господарство, рибне господарство 9,5 9,1 10,0 11,7 10,3 17,1 

Промисловість 24 23,6 22,9 23,4 30,2 30,3 
Будівництво 3,5 3,2 2,9 2,7 4,1 4 
Оптова та роздрібна торгівля, транспорт, 
тимчасове розміщення й організація 
харчування 

27,3 25,5 25,4 24,9 24,8 21,9 

Інформація та телекомунікації 3,4 3,6 3,8 3,8 2 3,5 
Фінансова та страхова діяльність 5,2 5 5,2 5,1 5 2,3 
Операції з нерухомим майном 6,2 6,9 7,4 7,2 7,7 6,9 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність, діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

4 4,8 5,1 4,7 3,5 3,5 

Державне управління й оборона, освіта, 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

14,8 14,9 15,2 14,6 10,5 9 

Інші послуги 2,1 3,4 2,1 1,9 1,9 1,5 

Таблиця 1 – Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності, %

Джерело: складено авторами на основі [5]

вирощуванням худоби та птиці (6,2%), виробництвом
молока (10,2%) та яєць (3,4%). Україна є одним з найбіль-
ших світових виробників та експортерів сільськогоспо-
дарської продукції, вирощуючи понад 60 млн. т зернових
та більше 10 млн.т насіння соняшника на рік.

За даними світової організації торгівлі попит на про-
довольство та сільськогосподарську продукцію загалом
буде зростати. Оскільки площі земель у світі, придатних
для сільськогосподарського виробництва майже не ма-
ють потенціалу для розширення. Площа сільськогоспо-
дарських земель України - найбільша в Європі – 41,5 млн
га (70% території країни), з них – 32,5 млн. га використо-
вуються для вирощування сільськогосподарських куль-
тур [6, с. 89]. А чисельність населення та споживання
продовольства у розрахунку на одну особу збільшуєть-
ся. Необхідно також відмітити, що сільськогосподарська
продукція на відміну від продукції того ж металургійно-
го комплексу є більш технологічно завершеною, а попит
на неї є менш еластичним, що позитивно впливає на про-
позицію.

Із вищезазначеного слідує, що аграрний сектор еко-
номіки України має сприятливі умови для суттєвого зро-
стання та стабільного збуту продукції на світовому рин-
ку.На сучасному етапі в аграрному секторі економіки
України створюються нові моделі та впроваджуються
сучасні технології виробництва і техніки, здійснюються
заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприян-
ня експорту сільськогосподарської продукції й продо-
вольчих товарів, розвивається інфраструктура аграрно-
го ринку та реалізація сільськогосподарської продукції
на засадах біржової торгівлі; впроваджуються екологіч-
но чисті та ресурсозберігаючі технології вирощування і
переробки сільськогосподарської сировини [7, c. 113].
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Галузі та види продукції 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Продукція рослинництва 71,1 68,9 76,5 75,2 74,6 78,1 

- зернові культури 37,4 28,0 32,2 34,1 29,7 33,5 
- технічні культури 13,1 18,0 22,1 17,9 21,3 25,7 
- картопля, овочі та баштанні 
культури 

15,2 17,2 15,2 17,7 18,5 14,6 

- плоди, ягоди та виноград 4,1 2,7 4,8 4,2 4,3 3,5 
- кормові культури 1,3 1,1 0,7 0,7 0,8 0,8 
- інша продукція рослинництва 0,0 1,9 1,5 0,6 0,0 0,0 
Продукція тваринництва 28,9 31,1 23,5 24,8 25,4 21,9 
- худоба та птиця (вирощування) 9,3 11,2 8,8 9,0 9,5 6,2 
- молоко 13,5 14,2 9,7 9,7 9,5 10,2 
- яйця 3,6 3,2 3,0 3,6 4,4 3,4 
- вовна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- інша продукція тваринництва 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 2,1 
Продукція сільського господарства 
– всього 

100 100 100 100 100 100 

Таблиця 2 – Структура валової доданої вартості за галузями аграрного сектору, %

Джерело: складено авторами на основі [5]

Важливо зауважити, що Проектом Закону про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік формується вектор
аграрної політики держави, який анонсований як підтрим-
ка стратегічних напрямів розвитку, з фінансуванням спец-
фондів у партнерстві з міжнародними організаціями, що
має забезпечити необхідний рівень прозорості та ефек-
тивності використання коштів. Як зазначено у підготов-
чих документах Проекту, з метою збалансування бюдже-
ту, виходячи з обмежених можливостей ресурсної час-
тини бюджету, видатки спрямовані лише на вкрай на-
гальні потреби. У переліку бюджетних програм на 2017
рік збережено традиційні, чинні у попередніх періодах,
зокрема у 2013–16 роках (табл. 3) програми.

Бюджет Мінгаропрому заплановано в сумі 7,43 млрд.
грн., у тому числі 5,36 млрд. грн. загальний та 2,07 млрд.
грн. спеціальний фонди, у співвідношенні 72:28 (у 2013
році було 58:42), що гарантує у плановому періоді вищу
ймовірність виконання фінансування програм, оскільки
0частка загального фонду у структурі більша.Частка аг-
рарного бюджету у видатках Державного бюджету зак-
ладена на рівні 0,96%, що свідчить про вирівнювання
спадної тенденції у 2015–2016 р.р., коли вона не переви-
щувала 0,37%. Проте у порівнянні зі структурою 2013
року це лише Ѕ.По видатках на розвиток сільського гос-
подарства Бюджет-2017 безпрецедентний, у порівнянні з
відносно благополучним 2013 роком заплановано у 4,4
рази більше, а порівняно з фактичним виконанням у 2015
році – більше в 11 разів.

З огляду на це, Держбюджет-2017 є спадкоємцем
більшої кількості програм, які діяли у 2013–2016 роках,
одночасно розвиваючи нові напрями, насамперед
підтримку малого підприємництва. Проте на фоні еко-
номічної нестабільності, зростання інфляції, невизначе-
ності вектору економічного та сільськогосподарського

розвитку задекларована у Проекті підтримка аграрного
сектору є формальною і незначно впливатиме на його
розвиток [8].

Сучасний розвиток світового агровиробництва вима-
гає перегляду низки методів та технологій виробництва
для задоволення міжнародних вимог до якості та безпеки
продуктів харчування, адже саме покращення агроеко-
системи та розвиток органічного сільськогосподарсько-
го виробництва є ключовими пріоритетами у більшості
країн світу, у т.ч. європейських. Базуючись на програмні
документи стратегії розвитку держави [1] та праці вче-
них з цього питання, існує необхідність створення орган-
ізаційно-економічного механізму формування аграрно-
го ринку України.Основною метою цього механізму є
стабілізація агропромислового виробництва, забезпечен-
ня продовольством населення, підвищення його купівель-
ної спроможності. Його освоєння повинно здійснюва-
тись на основі розроблення і реалізації відповідних регіо-
нальних комплексних програм, які враховують наявний
агроресурсний потенціал (землю, техніку, робочу силу),
оптимізаційні баланси в галузі агропромислового комп-
лексу та з іншими галузями-партнерами в усіх сферах
діяльності [9, c. 70].

Організаційно-економічний механізм формування
аграрного ринку України повинен передбачати:економ-
ічно ефективне виробництво, переробку та реалізацію
на внутрішньому і зовнішньому ринках конкурентосп-
роможної продукції, вільний вибір масштабів діяльності
на засадах оренди, приватної власності на землю та ос-
новні засоби, формування ринків матеріальних ресурсів,
капіталу та праці, розвиток їх інфраструктури, відтворю-
вання балансу виробництва та споживання на основі
маркетингових досліджень, заохочення розвитку малого
приватного підприємництва, реформування соціальної
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Таблиця 3 – Видатки на бюджетні програми розвитку сільськогосподарських товаровиробників
на 2013–2017 рр., млн. грн. [1]

Джерело: складено авторами

сфери села та розбудову її інфраструктури, зміну ролі
держави в управлінні виробництвом — від адміністра-
тивного втручання до створення економічних переду-
мов для ефективної діяльності суб’єктів господарювання.

Створення організаційно-економічного механізму
формування аграрного ринку України має стати фунда-
ментом для формування державної концепції підтримки
аграрного сектору та розробки відповідних законодав-
чих актів для її реалізації у відповідності до цілей та зав-
дань конкретного етапу розвитку економіки країни, а та-
кож у контексті перспективи членства України у Євро-
пейському Союзі. Цей механізм повинен стати гарантом
стабільності аграрної політики та сприяти формуванню
сприятливого підприємницького середовища для агро-
бізнесу країни.

Важливо зауважити, що міністерство аграрної пол-
ітики та продовольства України пріоритетними напря-
мами досягнення стратегічних цілей та орієнтирів реалі-
зації стратегії розвитку аграрного сектору економікиУк-
раїни на період до 2020 року [1] визначило:

– формування стратегічних продовольчих запасів дер-
жави, забезпечення обсягів виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та продовольства відповідно до вимог
продовольчої безпеки та можливості реалізації експорт-
ного потенціалу;

– моніторинг та прогнозування ринку сільськогоспо-
дарської продукції та продовольства, реагування на рин-
кові ризики, гарантування захисту прав власності та за-
конних інтересів власників земельних ділянок;

– створення сприятливих умов для набуття пріори-
тетного права власності (користування) сільськогоспо-
дарськими землями особами, які проживають в сільській
місцевості та господарюють виключно та переважно влас-
ною працею;

– включення земель сільськогосподарського призна-
чення до ринкового обігу та державне регулювання об-

ігу сільськогосподарських земель;
– створення прозорих інструментів системи оподат-

кування аграрного сектору залежно від його економіч-
них особливостей та соціальної ролі;

– забезпечення стабільної системи державної
підтримки аграрного сектору, формування ефективної
регуляторної системи на засадах державно-приватного
партнерства;

– впровадження ризик-орієнтованого підходу при
здійсненні державного контролю, раціональне викорис-
тання природних ресурсів, залучених до господарського
процесу в аграрному секторі.

Разом з тим наближення вступу України до Євросо-
юзу вимагає вирішення проблем адаптації аграрного
сектора економіки країни до реалій сьогодення [10, c.
241], а саме:

1. Ліквідувати перманентний дефіцит оборотних
коштів та нарощувати обсяги інвестиційної діяльності в
сільському господарстві.

2. Розвивати трансрегіональні аграрні формування
корпоративного типу, які мають високу конкурентосп-
роможність на ринку.

3. Здійснювати контроль за діяльністю агрохолдингів,
зважаючи на значні розміри підконтрольних їм угідь (25–
28% загальної площі) з метою уникнення безробіття, змен-
шення соціальної напруженості і вимивання коштів із
села.

5. Раціоналізувати у поширенні новації і переведення
результатів наукових досліджень у практичну площину.

6. Інтенсифікувати зв’язки між основними учасника-
ми розвитку аграрного сектора – державою, підприєм-
ництвом і наукою – створити ефективну комунікативну
систему.

АПК сектор має значний потенціал подальшого зро-
стання і може стати провідною ланкою економіки Украї-
ни. Однак невирішені системні дисбаланси стримують

Відхилення 2017 р. від: 
2016 р. 2013 р. Програма бюджетної 

класифікації 2013 2014 2015 2016 2017 
прогноз 

+/– % % 
Фінансова підтримка 
заходів шляхом 
здешевлення кредитів 

0,96 – 290,6 300,0 300,0 – 100 31250 

Фінансова підтримка 
заходів в АПК – – – 5,0 60,0 55,0 1200,0 – 

Підтримка садівництва 94,79 43,93 – – 75,0 75,0 – 79,2 
Підтримка тваринництва 721,0 371,2 40,58 50,0 210 160,0 420,0 29,2 
Фінансова підтримка с.-г. 
товаровиробників – – – – 3973 2973,0 – – 

Разом: 816,8 415,13 331,2 355,0 3618 3263,0 1019,2 443,0 
Витрати Аграрного фонду 521,4 115,7 40,3 113,3 143,5 30,2 126,5 219,3 
Всього (з АФ): 1338,2 530,8 371,5 468,3 3761,5 3293,2 803,6 281,0 
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його розвиток. Тому питання збалансованого розвитку
аграрного сектору економіки України залишається
відкритим та дискусійним.

ВИСНОВКИ
У галузі АПК в Україні зроблено чимало, проте ре-

зультативність дій в цьому напряму поки що не відпові-
дає усім принципам сталого розвитку. Пріоритетними
стратегічними цілями в аграрному секторі повинні ста-
ти гарантування продовольчої безпеки держави, спри-
яння розвитку сільських територій та формування серед-
нього класу на селі шляхом забезпечення зайнятості та
рівня життя сільського населення, підвищення інвестиц-
ійної привабливості галузей аграрного сектору та фінан-
сової безпеки сільськогосподарських підприємств. При
проведенні державної політики в аграрному секторі до-
цільно враховувати значну кількість особливостей цієї
сфери. Український аграрний сектор повинен формува-
ти засади збереження суверенності держави – продо-
вольчу та у визначених межах економічну, екологічну та
енергетичну безпеку, забезпечувати розвиток технолог-
ічно пов’язаних галузей національної економіки та ство-
рювати соціально-економічні основи розвитку сільських
територій.
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Прушковская Е. В., Черномаз К. Г.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНО-

МИКИ УКРАИНИ
В статье исследуется современное состояние аграрной сферы, ее значение в секторной экономике Украи-

ны. Акцентировано внимание на ряд существующих проблем аграрного сектора экономики Украины. Проана-
лизирована структура ВДС по видам экономической деятельности, и в частности по подотраслям аграрного
сектора. Обоснована необходимость решения проблем АПК и обозначены приоритетные направления страте-
гического развития данной сферы.Отмечена надобность формирования организационно-экономического
механизма аграрного рынка Украины. Выделены основные его составляющие и предпосылки развития.

Ключевые слова: стратегия развития аграрного сектора экономики, евроинтеграция, агрохолдинг, земель-
ная реформа, валовая добавленная стоимость, АПК, растениеводство, животноводство, организационно-эконо-
мический механизм формирования аграрного рынка Украины.
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MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE

ECONOMY OF UKRAINE
Modern state of the agricultural sector and its importance in the economy of Ukraine is researched. The dominant

problems of the agricultural sector Ukraine are revealed. The structure of gross value added by economic activity, and
in particular by subsectors of the agricultural sector is analysed. The necessity of solving the problems of the agricultural
sector is substantiated and the priority areas of strategic development of the sector are determined.The necessity of
forming in organizationally-economic mechanism of agrarian market of Ukraine is noticed.His basic constituents and
preconditions of development are distinguished.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Стаття присвячена дослідженню трансформації змісту та рис кадрової політики в умовах розвитку
економіки знань. Доведено, що становлення економіки знань вимагає якісно нових підходів до управління персо-
налом та зумовлює трансформацію змісту кадрової політики відповідно до викликів постіндустріального
суспільства. На основі дослідження когнітивної сутності поняття «кадрова політика» в умовах економіки
знань його визначено як систему цілей, принципів і взаємопов’язаних елементів стосовно управління людськими
ресурсами, що є складовою загальної стратегії, спрямованої на забезпечення інноваційного та людського
розвитку. Запропонований когнітивний контекст даного поняття має бути закладений в основу формування
кадрової політики та визначення її базових характеристик на всіх рівнях управління.

Ключові слова: менеджменту персоналу, кадрова політика, економіка знань, кадри, людські ресурси.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап трансформації суспільних та економ-

ічних відносин характеризується розвитком економіки
знань, що формується на платформі постіндустріально-
го суспільства й визначається як економіка, що створює,
розповсюджує та використовує знання для прискорення
власного зростання та підвищення конкурентоспромож-
ності [1, с. 6]. Поширення економіки знань стрімко змінює
роль людини, моделі та стратегії її поведінки у соціально-
економічному середовищі та, відповідно, вимагає якіс-
но нових підходів стосовно управління людьми як спе-
цифічним ресурсом інноваційного розвитку. Оскільки
одним із основних засобів управління людськими ресур-
сами є кадрова політика, то на сучасному етапі вона на-
буває нового змісту та трансформується відповідно до
викликів постіндустріального суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи дослідження сутності кадрової
політики та її еволюції викладено у роботах таких про-
відних науковців як В. Антонюк, Л. Безтелесна, О. Грішно-
ва, А. Кібанов, Т. Лепейко, М. Мурашко, В. Никифорен-
ко, І. Петрова, В. Савченко, Л. Семів, В. Сулємов та ін.
Однак, сучасні трансформації економічної парадигми
обумовлюють актуальність продовження наукових дос-
ліджень щодо визначення оновленого змісту кадрової
політики та її рис в умовах економіки знань.

Метою статті є визначення змісту та рис кадрової
політики в умовах розвитку економіки знань.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття «кадрова політика» є доволі багатозначним
та складним. В управлінській сфері воно використовуєть-
ся у широкому й вузькому значенні. Тому доцільно виз-
начити морфологічну сутність основних складових цьо-

го терміну, а саме понять «кадри», «людські ресурси» та
«політика».

Термін «кадри» у перекладі (з фр. мови cadres – осо-
бовий склад) означає основний (штатний) склад праців-
ників організації [2, с. 35]. У сучасних зарубіжних і вітчиз-
няних навчально-наукових та довідкових виданнях він ча-
сто ототожнюється лише з частиною працюючих – спец-
іалістами або робітниками високої кваліфікації й стажем
роботи на даному підприємстві. Кадри – склад праців-
ників тієї чи іншої сфери діяльності, виробництва [3, с.
22]. Л.В. Балабанова, О.В. Сардак розглядають це поняття
як основний (штатний, постійний) кваліфікований склад
працівників підприємства [4, с. 5]. Таким чином, заува-
жимо, що більшість існуючих підходів до визначення
поняття «кадри» мають безпосереднє відношення до
рівня підприємства. Проте, існують наукові підходи, відпо-
відно до яких кадри визначаються як багаторівнева кате-
горія. Так, В. А. Сулємов визначає кадри як постійний,
штатний, професійно кваліфікований склад працівників
суспільства, держави, у тому числі – організації (підприє-
мства, установи), що приймає безпосередню участь у
реалізації їх завдань і функцій [2, с. 36]. Ми повністю под-
іляємо думку науковців щодо визначення сутності по-
няття «кадри». Вважаємо, що використання такого підхо-
ду є найбільш доречним у сучасних умовах, тому на ос-
нові саме цього визначення будемо у подальшому виз-
начати сутність та зміст кадрової політики.

Вивчення понятійно-категоріального апарату дослід-
ження показало, що протягом ХХ ст. відбулася суттєва
його еволюція. Поняття «кадри» змінилося на термін
«персонал», а, починаючи з 70-х років, з’явилося понят-
тя «людські ресурси». Еволюційні зміни в управлінні кад-
рами, персоналом, людськими ресурсами визначають-
ся зміною парадигм: від економічної до організаційної
та гуманістичної. В економічній парадигмі пріоритетність
належить праці, яка вимірюється через витрати робочо-
го часу, в організаційній – формальна роль людини в
організації визначена посадою, в гуманістичній парадигмі
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людина є головним суб’єктом організації та специфіч-
ним суб’єктом управління [5, с. 13]. Таким чином, уп-
равління людьми пройшло кілька стадій розвитку: управ-
ління кадрами, управління персоналом, управління
людськими ресурсами, зміни яких були обумовлені
зовнішнім середовищем. Акцент на людині як учаснику
всіх виробничо-економічних процесів, розумінні її важ-
ливості в системі соціальних взаємодій зумовив перехід
до управління людськими ресурсами [5, с. 16].

Отже, поняття «людські ресурси» є більш «сучасним»,
зокрема через те, що транслює загальноприйняту в зару-
біжних наукових джерелах термінологію «humanresources»
і таким чином, забезпечує інтернаціоналізацію наукових
досліджень у сфері управління людьми.

Комплексний підхід до вивчення сутності та змісту
кадрової політики наведено у дослідженнях В.М. Колпа-
кова та Г.А. Дмитренка. Вони наголошують на тому, що
«кадрова політика» – поняття багатогранне, проте, в ній
відсутнє усталене розуміння одного й того ж соціально-
го явища [6, с. 209]. Науковці акцентують увагу на на-
ступних підходах визначення її сутності, а саме:

– система цілей, принципів та норм, методів і кри-
теріїв роботи з кадрами, що ґрунтуються на цих цілях і
принципах;

– цілісна, загальнодержавна стратегія;
– генеральний напрям у кадровій роботі;
– система управління людьми;
– система теоретичних поглядів, ідей, вимог, практич-

них заходів у сфері роботи з персоналом, її основних
форм і методів.

Морфологічний аналіз сучасних визначень поняття
«кадрова політика», що у більшості джерел розглядаєть-
ся як певна система, що містить широке коло складових
від узагальнених теоретичних поглядів до конкретних за-
ходів у сфері управління персоналом та кадрової робо-
ти, дозволяє розділити їх на три групи:

– дескриптивні дефініції, що є описовими та містять
основні складові або характеристики кадрової політики;

– телеологічні дефініції – розкривають цільову спря-
мованість кадрової політики, її основні завдання;

– синтетичні дефініції, що поєднують визначення ха-
рактеристик (елементів) кадрової політики з окреслен-
ням її цільового призначення.

При цьому, серед науковців переважає дескриптив-
ний підхід щодо визначення сутності кадрової політики.
Однак, на нашу думку, він дає дещо звужене трактуван-
ня досліджуваного поняття, оскільки не визначає її цільо-
вого призначення та не акцентує увагу на виключно важ-
ливій її ролі у сучасній економічній системі. Відповідно
до напрацювань сучасної економічної та управлінської
науки, більш прийнятним вважаємо синтетичний підхід
до визначення поняття «кадрова політика», який повніше
розкриває її сутнісно-цільовий аспект.

Враховуючи вищевикладене, кадрову політику в умо-
вах економіки знань пропонується визначати як систему
цілей, принципів і взаємопов’язаних елементів стосовно

управління людськими ресурсами, що є складовою за-
гальної стратегії та спрямована на забезпечення іннова-
ційного і людського розвитку.

Формування нової економічної парадигми, що ба-
зується на економіці знань, обумовлює трансформацію
основних характеристик кадрової політики (рис. 1). Отже,
кадрова політика перетворюється з інструмента кадро-
вого забезпечення суспільного виробництва на стратег-
ічний засіб інноваційного розвитку. Відповідно до харак-
терних рис працівників в економіці знань змінюються й
пріоритети кадрової політики.

Проведений морфологічний аналіз сутності поняття
«кадрова політика» довів, що досліджувана категорія у
економічній і управлінській науці та практиці дотепер не
має чіткого визначення та усталеної структури через ба-
гатоаспектність і складність.

Ґрунтовно й комплексно розкрити сутність такого
багатозначного поняття як «кадрова політика» можливо
за допомогою формування його когнітивної схеми, що є
концептуальною структурою, котра розроблена з метою
осмислення цього поняття та його місця у сучасній еко-
номіці (рис. 2). Вважаємо, що чітке визначення мети, зав-
дань, функцій, рівнів, об’єкта та суб’єктів, принципів та
чинників впливу дозволить не лише конкретизувати нау-
кові уявлення про сутність кадрової політики, а й буде
сприяти вдосконаленню практичних дій стосовно фор-
мування та реалізації кадрової політики.

Завдання кадрової політики визначаються на основі
проголошеної мети, яка в умовах економіки знань поля-
гає у забезпеченні інноваційного розвитку за рахунок
розвитку людських ресурсів. Отже, у сучасних умовах
разом із традиційними завданнями забезпечення еконо-
міки людськими ресурсами й підвищення якості життя
кадрова політика, на нашу думку, повинна виконувати
ще й завдання, пов’язані зі стимулюванням інноваційної
діяльності, а також управлінням соціальними ризиками
та ризиками діяльності персоналу (рис. 2).

Завдання кадрової політики щодо управління зазна-
ченими ризиками пов’язане з тим, що будь-який вид
діяльності, який здійснюється соціально-економічною
системою, містить ті чи інші ризики, які за певних умов
можуть виникнути та призвести до небажаних наслідків
для системи загалом чи її структурних складових [8, с.
55]. Зазначене завдання кадрової політики актуалізуєть-
ся на всіх рівнях (державний, регіональний, виробничий)
останніми роками через наявність ознак кризи у соц-
іально-трудовій сфері та військово-політичний конфлікт
на сході країни.

У зв’язку з цим для реалізації завдання щодо управл-
іння ризиками серед основних функцій кадрової політи-
ки (забезпечувальної, інформаційної, інтегративної, мо-
тиваційної) має, на нашу думку, з’явитися антикризова,
що полягає у запобіганні проявів кризи та усуненні її
наслідків для суб’єктів кадрової політики.
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ВИСНОВКИ
У ХХ ст. відбувся еволюційний перехід від індустрі-

альної економічної формації до постіндустріальної, що
призвів до становлення економіки знань, в рамках якої
стрімко змінюється роль людини, модель та стратегія її
поведінки, що вимагає якісно нових підходів до управлі-
ння людьми як специфічним ресурсом інноваційного
розвитку та зумовлює трансформацію змісту кадрової
політики відповідно до викликів постіндустріального сус-
пільства.

На основі проведеного дослідження когнітивної сут-
ності поняття «кадрова політика» в умовах економіки
знань його визначено як систему цілей, принципів і взає-
мопов’язаних елементів стосовно управління людськи-
ми ресурсами, що є складовою загальної стратегії, спря-
мованої на забезпечення інноваційного та людського
розвитку. Підкреслено, що кадрова політика перетво-
рюється з інструмента кадрового забезпечення суспіль-
ного виробництва на стратегічний засіб інноваційного
розвитку (відповідно змінюються й пріоритети кадрової
політики). Запропонована когнітивна схема даного по-
няття має бути закладена в основу формування кадрової
політики на всіх рівнях управління та визначення її базо-
вих характеристик.
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Доронина О. А.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РОЗВИТИЯ ЕКОНО-

МИКИ ЗНАНИЙ
Статья посвячена изучению трансформации содержания и характеристик кадровой политики в условиях

развития экономики знаний. Доказано,что становление экономики знаний, требует качественно нових подхо-
дов к управлению людьми и обуславливает изменение содержания кадровой политики соответственно вызовам
постиндустриального общества. На основе исследования когнитивной сущности понятия «кадровая полити-
ка» в условиях экономики знаний, его предложено трактовать как систему целей, принципов и взаимосвязан-
ных элементов в сфере управления человеческими ресурсами, которая является составляющей общей страте-
гии, ориентированной на обеспечение инновационного и человеческого развития. Предложенная когнитивная
схема данного понятия должна бать положена в основу формирования кадровой политикии определения ее
базовых характеристик на всех уровнях управления.

Ключевые слова: кадровая политика, экономика знаний, кадры, человеческие ресурсы.

Doronina O.
THE TRANSFORMATION OF ESSENCE OF PERSONNEL POLICY IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE

ECONOMY DEVELOPMENT
The article is devoted to research of transformation maintenance and descriptions of personnel policy in the knowledge

economy. On the basis of the research of cognitive essence of concept «personnelpolicy» in the knowledge economyit is
interpreted as a system of aims, principles and associate elements in the human resources management, which is making
general strategy, to oriented to providing of innovative and human development.

The traditional tasks of personnelpolicy in new terms are added some new one such as stimulation of innovative
activityand management social risks and risks of activity of personnel. The kognitiv schemeof this termsis offered. It must
be fixed in basis of forming of personnel policy and determination of its base descriptions at all levels of management.

Key words: personnel policy, knowledge economy, personal, human resources.
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Рисунок 2 – Когнітивна схема поняття «кадрова політика» [7, с. 25]
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ОЦІНКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Одним із головних чинників якості трудового потенціалу є освіта й професійна підготовка. Розвинуті
країни вкладають значні кошти у професійну освіту і підвищення кваліфікації кадрів. Ці витрати постійно
зростають. В Україні підприємства значно скоротили вкладання коштів у професійну освіту, при тому, що
такі інвестиції зменшилися і по лінії держави. Неефективна система професійного навчання, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації робітничих кадрів формують неправильне розуміння необхідності підготовки
певних спеціалістів, що значно обмежує можливості працевлаштування випускників після отримання пре-
стижного диплому.

А, оскільки в умовах ринкових відносин аграрний сектор економіки є одним із ключових, а рівень його розвит-
ку визначається забезпеченістю ресурсами живої праці, то оптимізація забезпеченості аграрних підприємств
високоякісними трудовими ресурсами та їх раціональне використання є одним із вирішальних факторів ефек-
тивного функціонування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: трудовий потенціал, сільськогосподарські підприємства, підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наближення показників життя населення України до

європейських стандартів потребує інтенсивного розвит-
ку економіки України на базі посилення її конкурентосп-
роможності. Зростання конкурентоспроможності еконо-
міки з урахуванням її соціальної орієнтації збільшує ма-
теріальне забезпечення зайнятих, забезпечує фінансово-
економічну базу розширення напрямів розвитку трудо-
вого потенціалу, формує добробут суспільства та сти-
мулює людський розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення трудового потенціалу присвяче-
но багато наукових праць. Так, зокрема, загальні теоре-
тичні аспекти сутності, структури, формування та вико-
ристання трудового потенціалу розглядали такі науковці,
як: Масловська Л.Ц., Пивовар А.М. [1], Кузьмак О.І. [2],
Бажан І.І. [3] та багато інших. Трудовий потенціал сільсько-
господарських підприємств розглядали такі вчені, як:
Малиновський А.С. [4], Горбач С.О. [5], Липчук В.В.,
Гнатишин Л.Б. [6] та інші. Однак, відмічено, що трудовий
потенціал підприємств сільського господарства, здебіль-
шого, аналізуються більш комплексно, а окремим його
складовим не приділяється достатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз показників, які характеризують

кваліфікаційну складову трудового потенціалу
підприємств сільського господарства.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За  даними Міжнародного кадрового порталу
«HeadHunter Україна» попит і пропозиція на ринку праці
виглядали наступним чином: у 2014 році, в порівнянні з
2013, кількість вакансій зменшилась на 36,9% (203 122
вакансій у 2013 р. та 128 093 у 2014 р.), а кількість резюме
збільшилась на 23,4% (586 291 нових резюме у 2013 р. та
723 211 у 2014 р.). Статистичні показники, отримані в ході
аналізу бази даних вакансій і резюме, показують, що в
2014 році переважала негативна динаміка ринку праці
України, і до кінця року кількість вакансій скоротилася
від 2% до 82% – в залежно від професійної сфери [7–8].

Згідно ж даних Державного комітету статистики Ук-
раїни попит і пропозиція на ринку праці виглядали на-
ступним чином (табл. 1). З даних табл. видно, що кількість
вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених ро-
ботодавцями на кінець 2014 р., становила 35,3 тис., що на
17,0% менше, ніж на кінець 2013 р.

Відмічено, що із загальної кількості вакансій кожна
п’ята була в переробній промисловості, кожна сьома – у
державному управлінні й обороні; обов’язковому соц-
іальному страхуванні або в оптовій та роздрібній торгівлі;
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

Скорочення потреби роботодавців у працівниках,
порівняно з 2013р., спостерігалося в більшості видів еко-
номічної діяльності. Найбільшим залишається попит ро-
ботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом
(18,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а най-
меншим – на кваліфікованих робітників сільського та лісо-
вого господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).
Тобто, упродовж 2014 р. майже дві третини безробітних
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Кількість 
зареєстрованих 

безробітних, на кінець 
року 

Потреба роботодавців 
у працівниках для 
заміщення вільних 

роб. місць (вакантних 
посад), на кінець року 

Працевлаштовано 
зареєстрованих 
безробітних у 

звітному періоді 
Вид економічної діяльності 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Усього 469,0 512,2 42,5 35,3 521,0 494,6 
Сільське господарство та рибне господарство 112,5 112,6 1,9 1,6 135,3 132,4 
Промисловість 

з неї 
Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
Переробна промисловість 

88,8 
 
 

5,5 
74,0 

90,1 
 
 

5,4 
75,3 

10,8 
 
 

0,7 
8,6 

9,0 
 
 

0,5 
7,2 

124,9 
 
 

11,6 
90,0 

114,9 
 
 

10,0 
84,4 

Будівництво 14,3 14,7 2,2 1,3 16,5 13,5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 60,5 69,6 5,5 4,7 82,3 81,5 

Транспорт, складське господарст-во, поштова 
та кур’єрська діяльність 17,1 17,3 3,7 3,8 22,6 21,0 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 10,4 11,3 1,0 0,7 16,1 16,0 

Інформація та телекомунікації 4,6 10,6 0,4 0,4 4,4 3,9 
Фінансова та страхова діяльність 11,8 19,3 0,7 0,6 3,9 3,5 
Операції з нерухомим майном 3,7 4,2 0,6 0,6 4,4 4,4 
Професійна, наукова та технічна діяльність 7,6 8,4 1,1 0,8 8,3 8,5 
Діяльність у сфері адміністратив-ного та 
допоміжного обслуговування 7,7 9,0 1,6 1,4 9,1 9,2 

Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 29,4 32,1 6,4 4,9 27,9 25,8 

Освіта 9,4 8,5 1,9 1,5 30,6 28,5 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 13,0 13,7 3,8 3,2 25,4 22,5 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,0 2,3 0,4 0,4 3,2 2,9 
Надання інших видів послуг 3,9 4,4 0,5 0,4 6,1 6,1 
Особи, які раніше не працювали 72,3 84,1 - - - - 

Таблиця 1 – Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної діяльності, тис. осіб [9, с. 14–15]

(60,3%) отримали роботу на підприємствах сільського
господарства, лісового господарства та рибного госпо-
дарства, переробної промисловості, а також оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів.

На сьогодні в Україні молоді люди здебільшого виби-
рають навчання у вищих навчальних закладах, що, на-
самперед, спричинено такими факторами, як: вимога-
ми роботодавців до наявності у найманих працівників
повної вищої освіти; для чоловіків – можливість відстро-
чити службу в армії. Однак, кількість осіб, які навчають-
ся у вищих навчальний закладах за всіма освітніми про-
грамами, скоротилася на 16,6% у ВНЗ III-IV рівнів акре-
дитації та на 23,7% у ВНЗ I-II рівнів акредитації у 2014/15
н.р., в порівнянні з 2013/14 н.р., що, в першу чергу, пов’я-
зано з підвищенням вимог з боку Міністерства освіти і
науки України до рівня теоретичних знань абітурієнтів.
Окрім того, відмічено, що у 2014 році 61,3% випускників
дев’ятих класів перейшли до десятих класів денних загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, 2,1% – до вечірніх
(змінних) шкіл, 15,7% вступили до професійно-технічних
навчальних закладів та 20,3% – до вищих навчальних зак-
ладів [10, с. 414].

Кваліфікаційну складову трудового потенціалу
сільського господарства було оцінено за допомогою на-
ступних показників:

а) підготовка фахівців у вищих навчальних закладах:
галузь «сільське господарство, лісництво і рибництво»
має наступну питому вагу в загальній кількості відповід-
них навчальних закладів за всіма галузями знань:

1) у ВНЗ I-II рівнів акредитації: прийнято – 2,6% від
загальної кількості прийнятих у такі заклади; чисельність
студентів в них – 2,7% від загальної чисельності; випуще-
но – 2,6% від загальної кількості;

2) у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: прийнято – 2,9%;
чисельність студентів в них – 2,9%; випущено – 2,2% [11,
с. 11–13].

Тобто у ВНЗ різних рівнів акредитації (I–II та III–IV) за
галуззю «сільське господарство, лісництво і рибництво»
прийнято, навчається та випущено приблизно однакове
відсоткове співвідношення до загальної кількості осіб
відповідної категорії;

б) підготовка наукових кадрів в сільськогосподарсь-
ких науках в 2014 році:

Джерело: складено авторами
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1) аспірантів: прийнято до аспірантури – 289 осіб,
всього випущено – 257 осіб, у тому числі з захистом ди-
сертації – 31 особа (лише 12,1% від загальної кількості
випущених). Зазначено, що 66,1% із фактично випуще-
них навчалися з відривом від виробництва, а 33,9% – без
відриву;

2) докторантів: кількість на 1 січня 2015 року – 43
особи, прийнято до докторантури – 16 осіб, всього випу-
щено – 8 осіб, у тому числі з захистом дисертації – 3
особи (37,5% від загальної кількості випущених) [12, с. 9,
16].

У ВНЗ сільськогосподарського профілю в 2014 році
до аспірантури прийнято – 3,8% від загальної кількості
прийнятих за всіма галузями наук; випущено – 3,4% від
загальної кількості випущених за всіма галузями наук, у
тому числі з захистом дисертації 1,7%. Що ж стосується
показників стану докторантури, то вони виглядають на-
ступним чином: кількість докторантів – 2,4%; кількість
прийнятих до докторантури – 2,7%; кількість випущених
– 1,5%, у тому числі з захистом дисертації – 2,1%;

в) професійна підготовка та підвищення кваліфікації
в сільському господарстві (табл. 1):

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 
Навчено новим професіям, за всіма видами 
економічної діяльності 216,5 230,0 218,4 196,9 152,5 

Навчено новим професіям, у сільському 
господарстві 1,3 1,0 1,5 3,5 2,2 

Підвищили кваліфікацію, за всіма видами 
економічної діяльності 943,9 978,4 1 016,5 976,9 804,1 

Підвищили кваліфікацію, у сільському 
господарстві 2,7 2,9 2,5 4,8 5,3 

Таблиця 1 – Професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників в 2010–2014 роках, тис. осіб [13, с. 55; 11, с. 81]

Виходячи з аналізу даних табл. 1, видно, що у сільсько-
му господарстві у 2014 році, в порівнянні з 2010 р., було
навчено новим професіям на 69,2% більше, а кількість
осіб, які підвищили свою кваліфікацію збільшилася май-
же у два рази. При цьому, у 2014 р. питома вага осіб
сільського господарства до загальних показників по всім
галузям була наступною: навчено новим професіям –
1,4%; підвищили кваліфікацію – 0,7%. Така динаміка є
негативною, оскільки питома вага працівників сільсько-
го господарства складає 17,1% від загальної кількості еко-
номічно активного населення.

При цьому, у 2014 році в сільському господарстві до
облікової кількості штатних працівників новим професі-
ям навчено лише 0,6% та лише 1,3% підвищили свою
кваліфікацію. Така динаміка є вкрай негативною, оскіль-
ки, це не дає можливості своєчасно реагувати на зміну
зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому фун-
кціонують підприємства, а також впроваджувати новації,
які отримуються в результаті науково-технічного прогре-
су на сучасному етапі розвитку засобів виробництва. У
статті також розглянуто підготовку та підвищення квалі-

фікації в галузі. За 2012-2014 рр. більш активними в плані
підготовки та підвищення кваліфікації у сільському гос-
подарстві є чоловіки (1,8% до облікової кількості чоловіків
підвищили свою кваліфікацію та 0,7% навчено новим
професіям до відповідно 0,4% до облікової кількості пра-
цюючих жінок та 0,3% у 2014 році)[13, с. 61, 67; 15, с. 76,
82; 14, с. 87, 93], це, перш за все, пов’язано з загальною
економічною активністю кожної статті, оскільки, жінки
віддають перевагу сімейним цінностям, а не кар’єрі.

Окрім того, підготовка та підвищення кваліфікації в
сільському господарстві були розглянути за наступними
показниками:

1) підготовка працівників за місцем і видами навчан-
ня (рис. 1).

2) З аналізу даних рис. 1 видно, що за 2012-2014 рр.
працівники сільськогосподарських підприємств профес-
ійну підготовку проходили як на виробництві, так і в на-
чальних закладах, однак, в 2014 р.  більшою мірою пере-
вагу було віддано підготовці на виробництві, що спосте-
рігається й в усіх галузях (більше 70%). Така динаміка, на
нашу думку, є позитивною, оскільки працівники отри-
мують не тільки теоретичні знання, а й відразу вчаться
застосовувати їх на практиці.

Що ж стосується виду підготовки, то у 2012–2014 рр.
більшість працівників  сільськогосподарських
підприємств (від 70% до 80%) було перепідготовлено, що
може свідчити про те, що, по-перше, рівня тих теоретич-
них знань, які отримали працівники недостатньо для ви-
конання функціональних обов’язків та, по-друге, сучас-
ними темпами впровадження новацій в виробництво;

підготовка працівників за місцем та формами навчан-
ня. За 2012–2014 рр. у сільському господарстві на вироб-
ництві за індивідуальною та курсовою формою навчан-
ня навчається майже однакова кількість працівників (у
2014 році: 49,4% навчалися за індивідуальною формою
та 50,6% – за курсовою). Що ж стосується навчальних
закладів, то переважна кількість працівників проходить
підготовку у професійно-технічних закладах (у 2014 році:
96,5% навчалися у професійно-технічних навчальних зак-
ладах та лише 3,5% – у вищих) [13, с. 59; 15, с. 74; 14, с. 85],
що, у свою чергу, можна пояснити економією часу при
навчанні та більш вузькою програмою підготовки у цих
закладах;

Джерело: складено авторами
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3) підвищення кваліфікації за місцем навчання та про-
фесійними групами (рис. 2).

З аналізу даних рис. видно, що у 2012-2014 рр. у
сільському господарстві свою кваліфікацію підвищува-
ла переважно така категорія персоналу, як робітники
(більше 50%), що є достатньо прогнозовано, оскільки
саме від них залежить кількість і якість безпосередньо
виробленої продукції. Що ж стосується місця навчання,
то, підвищення кваліфікації працівників відбувається пе-
реважно у начальних закладах.

ВИСНОВКИ
Отже, в результаті проведених досліджень встановле-

но, що система професійної освіти в сільському госпо-
дарстві не відповідає потребам економіки країни, оскільки,
виявлено, що протягом п’яти останніх років чисельність сту-
дентів, що навчалися у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації, за галуззю знань «сільське господарство, лісниц-
тво і рибництво» у 6,1 рази переважала чисельність учнів, що
навчалися в професійно-технічних закладах. Аналіз тенденцій

динаміки попиту на ринку праці переконує, що найбільшим
попитом користуються саме працівники робітничих професій,
яких готується недостатня кількість. Зроблено висновок, що
підготовка здійснюється з орієнтацією на потребу населення
регіону в здобутті престижної сьогодні вищої освіти, а не на
забезпечення економіки працівниками необхідного професій-
но-кваліфікаційного рівня. Тобто трудовий потенціал сільсько-
го господарства зазнає значних деформацій вже на початковій
стадії його формування, що негативно впливає на економічне
зростання та рівень життя населення. Враховуючи те, що од-
ним із центральних елементів стратегії і тактики економічних
реформ, усунення економічних і структурних диспропорцій,
формування розвитку і регулювання ринку праці є підготов-
ка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників,
встановлено, що вказані показники є недостатніми і свідчать
про недовикористання їх трудового потенціалу.

Саме тому, метою подальших досліджень повинно стати
пошук шляхів покращення показників підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників сільськогоспо-
дарських підприємств задля підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу таких підприємств та, як на-
слідок, покращення діяльності підприємства в цілому.

Рисунок 1 – Підготовка працівників за місцем і видами навчання в 2012–2014 рр., у % до облікової кількості працівників,
які пройшли навчання [10, с. 57; 12, с. 72; 11, с. 83]

Рисунок 2 – Підвищення кваліфікації за місцем навчання та професійними групами в 2012–2014 рр., у % до облікової
кількості працівників, які пройшли навчання [13, с. 63, 65; 15, с. 78, 80; 14, с. 89, 91]
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Бойченко В. С., Горпинич С. О.
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Целью статьи является анализ показателей, характеризующих квалификационную составляющую трудо-

вого потенциала предприятий сельского хозяйства.
Приближение показателей жизни населения Украины к европейским стандартам требует интенсивного

развития экономики Украины на базе усиления ее конкурентоспособности. Рост конкурентоспособности
экономики с учетом ее социальной ориентации увеличивает материальное обеспечение занятых, обеспечивает
финансово-экономическую базу расширения направлений развития трудового потенциала, формирует благо-
состояние общества и стимулирует развитие общества. В результате проведенных исследований установле-
но, что система профессионального образования в сельском хозяйстве не соответствует потребностям
экономики страны. Анализ тенденций динамики спроса на рынке труда убеждает, что наибольшим спросом
пользуются именно работники рабочих профессий, которых готовится недостаточное количество.

Именно поэтому, целью дальнейших исследований должно стать поиск путей улучшения показателей под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников сельскохозяйственных предприятий для
повышения эффективности использования трудового потенциала таких предприятий и, как следствие, улуч-
шение деятельности предприятия в целом.

Ключевые слова: трудовой потенциал, сельскохозяйственные предприятия, подготовка, переподготовка и
повышение квалификации.

Boychenko V., Gorpinich S.
EVALUATION OF QUALIFICATION COMPONENTS OF LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL

ENTERPRISES
The purpose of the article is to analyze the indicators characterizing the qualification component of the labor potential

of agricultural enterprises.
A major factor in the quality of labor potential is education and training. Today in Ukraine, young people mostly

choose training in higher educational institutions, first of all, caused by such factors as: the requirements of employers to
the existence of at employees’ complete higher education; for men – the possibility to postpone military service.

So, as a result of the research found that the system of vocational education in agriculture does not meet the needs of
the economy.

Keywords: labor potential, agricultural enterprises, training, retraining and advanced training.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
УКЛАДІВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Наразі в світі домінують виробництва п’ятого технологічного укладу, на стадії згасання знаходяться
виробництва третього та четвертого технологічних укладів, а на стадії зародження та становлення –
виробництва шостого укладу. Проте в Україні домінують виробництва третього та четвертого технологі-
чних укладів. Україна у впровадженні технологій шостого укладу безнадійно відстає від країн світових лідерів,
що негативно впливає на положення країни у міжнародному поділі праці.

Визначено ознаки сучасних технологічних укладів постіндустріального суспільства та технологічну струк-
туру вітчизняної економіки, що може бути використано при визначенні та обґрунтуванні пріоритетів перехо-
ду економіки України до економіки постіндустріального суспільства.

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, постіндустріальні уклади, технологічний уклад.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Сукупність технологій, характерних для певного рівня

розвитку виробництва називають технологічним укла-
дом. Сьогодні відбувається перехід розвинутих країн до
нового технологічного укладу, який характеризується
розвитком принципово нових технологій, зміною базо-
вих галузей, основних економічних інститутів і принципів
інноваційної діяльності.

Економіка України характеризується технологічною
багатоукладністю – кожен технологічний уклад знаходить-
ся в певній фазі свого життєвого циклу. При цьому у фазі
домінування перебувають індустріальні уклади, а інно-
ваційні постіндустріальні уклади знаходяться в стадії за-
родження. Сучасна практика господарювання продов-
жує відтворювати технології індустріальних укладів, за-
безпечуючи тим самим, низький рівень інноваційної
активності вітчизняних виробництв. Проте можливості
економічного зростання, які ґрунтуються на традицій-
них індустріальних чинниках, постійно знижуються, що
зумовлює розвиток економічних відносин, спрямованих
на прискорення інноваційних процесів і перехід до більш
сучасних технологічних укладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
обґрунтування  сутності технологічних укладів, як про-
яву циклічного розвитку економіки, започатковано в
працях М. Кондратьєва [1] та Й. Шумпетера [3], теорію
технологічних укладів було запропоновано Д. Львовим
[4] та С. Глазьєвим [4, 5, 10]. Ця проблематика також роз-
крита у працях вітчизняних економістів В. Тарасевича
[7], А. Чухно [6], Л. Федулової [13] та інших. Подальше
дослідження даної проблематики сприятиме виявленню
структурно-технологічних деформацій економіки Украї-
ни, що дозволить визначити пріоритети переходу до су-
часних технологічних укладів.

Метою статті є дослідження економічної сутності та
характеристик технологічних укладів для визначення пріо-
ритетів переходу економіки України до постіндустріаль-
ного суспільства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІ-
АЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорія технологічних укладів ґрунтується на концепції
великих циклів господарської кон’юнктури М. Кондрать-
єва [1, с.178]. На початку ХХ ст. дослідник проаналізував
статистичні дані чотирьох провідних капіталістичних країн
(Англії, Франції, Німеччини та США) за період 100 – 140
років та виявив наявність циклічних хвиль економічної
кон’юнктури у межах 50 – 60 років.

М. Кондратьєв визначив, що початок піднесення кож-
ного великого циклу характеризується глибокими зміна-
ми в економічному житті суспільства, які проявляються
змінами в сфері виробництва та виникненні нових ринків
збуту. Про розвиток першої хвилі піднесення (кінець XVIII
ст.) свідчать винаходи в текстильній промисловості та
виробництві чавуну. Зростання в період другої хвилі (се-
редина XIX ст.) було пов’язано з будівництвом залізниць,
розвитком морського транспорту, а третя хвиля підне-
сення (початок XX ст.) зумовлена насамперед започат-
куванням використання електрики та винаходом радіо
[2, с. 49–51].

Одним з перших теоретиків, який прийняв ідею циклів
М. Кондратьєва, був австрійський учений Й. Шумпетер
[3, с. 112]. Він обґрунтував концепцію, згідно з якою го-
ловна рушійна сила довготривалих коливань капіталістич-
ної економіки полягає в обґрунтуванні хвилеподібної
динаміки технічних і технологічних інновацій. Згідно з
теорією Шумпетера, рушійною силою прогресу у формі
циклічного розвитку є не будь-яке інвестування у вироб-
ництво, а інвестування у інновації, тобто виробництво
принципово нових товарів, техніки, використання  форм
виробництва й обміну.

На при кінці ХХ ст. економістами Д. Львовим та С.
Глазьєвим було обґрунтовано концепцію технологічних
(техніко-економічних) укладів, яка являла собою продов-
ження розвитку теорій великих циклів кон’юнктури М. -
Кондратьєва та інновацій Й. Шумпетера. Дослідники виз-
начали, що технологічний уклад є структурним елемен-
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том економічної системи та визначається комплексом
нових технологічних виробництв: сукупність пов’язаних
виробництв (взаємозв’язаних технологічних ланцюгів),
що мають єдиний технічний рівень та розглядаються як
певна структурна підсистема економічної системи – аль-
тернативна по відношенню до таких підсистем, як галузі
[4, с. 793–804].

Технологічний уклад – це техніко-технологічний ком-
плекс, що функціонує на основі технології, яка є особли-
вою у межах єдності технологічного способу виробниц-
тва. Інакше кажучи, це комплекс галузей, споріднених
єдиними технологічними принципами [5, с. 45].

 Варто зазначити, що у сучасних вітчизняних та зару-
біжних економістів, які розглядають технологічні уклади,
існують різні визначення даної категорії.

Слушною є думка А. Чухно, П. Юхименко, П. Лео-
ненко які відзначають, що технологічний уклад – це техн-
іко-технологічний комплекс, що функціонує на основі
технології, яка є особливою в межах єдності технологіч-
ного способу виробництва. Тобто це сукупність галу-
зей, пов’язаних єдиними технологічними принципами [6,
с. 221–231].

В. Тарасевич та інші визначають технологічний ук-
лад, як комплекс технологічних процесів, цілісне стале
утворення, у межах якого здійснюється замкнений ви-
робничий цикл, що охоплює видобування й отримання
первинних ресурсів, усі стадії їх перероблення і випуску
кінцевої продукції відповідно до типу суспільного спо-
живання, що склався. Технологічний уклад починається
з виробничого впровадження базисної інновації, що зго-
дом супроводжується доповнювальними інноваціями»
[7, с. 29].

За визначенням О. Красильнікова технологічний ук-
лад – це цілісна сукупність взаємопов’язаних засобів і
предметів праці, що складають ядро певного етапу у роз-
витку науково-технічної, технологічної та виробничої бази
суспільства [8, с. 131].

На думку Ю. Яковця, технологічний уклад це – кілька
взаємопов’язаних поколінь техніки, які послідовно зміню-
ють один одного та еволюційно реалізують загальний
технологічний принцип [9, с. 86].

Отже, під технологічним укладом слід розуміти су-
купність технологій, характерних для певного рівня роз-
витку виробництва. Науковий і техніко-технологічний
прогрес забезпечує перехід від нижчих укладів до вищих,
більш прогресивніших. При цьому розвиток економіки
можна розглядати, як послідовну зміну технологічних
укладів, тобто заміщення старих технологічних укладів
новими.

Більшість дослідників [зокрема 6, 10] погоджуються із
тим, що життєвий цикл технологічного укладу охоплює
близько століття та складається із фаз:

– зародження;
– становлення;
– домінування;
– згасання.

На першій фазі відбувається зародження нового тех-
нологічного укладу в умовах домінування попередньо-
го технологічного укладу. Зародження нового технологі-
чного укладу базується на сучасних наукових відкриттях.

На фазі становлення спостерігається структурна пе-
ребудова економіки на базі нової технології виробницт-
ва. Технологічні нововведення, які є рушійною силою
нового технологічного укладу називають ключовим фак-
тором. Галузі, які інтенсивно використовують ключовий
фактор та відіграють провідну роль у поширенні нового
технологічного укладу називають несучими галузями, а
базисні технологічно пов’язані виробництва утворюють
ядро технологічного укладу [10, с. 13].

Варто відмітити, що кожен новий технологічний ук-
лад у своєму розвитку спочатку використовує стару
інфраструктуру та енергоносії, чим стимулює їх наси-
чення. Але із розвитком технологічного укладу ство-
рюється новий вид інфраструктури, який знімає обме-
ження старої інфраструктури, а також здійснюється пе-
рехід на нові види енергоносіїв, які закладають основу
для становлення наступного технологічного укладу.

Для фази домінування характерна монополія, якої
домагаються окремі компанії, що виробляють нові про-
дукти. Монополія утримується деякий час, протягом
якого фірми-монополісти максимізують прибуток. В
результаті впливу конкуренції та розвитку науково-техн-
ічного прогресу монопольне становище цих фірм пору-
шується, що спричиняє перехід до наступної фази роз-
витку технологічного укладу.

Фаза згасання застарілого технологічного укладу є
завершальною і одночасно включає період домінування
нового технологічного укладу. Для домінування харак-
терний стрибок у розвитку, якому сприяє прискорений
приплив капіталу в новий технологічний уклад. Доміну-
вання нового укладу в економіці призводить до поступо-
вого старіння попереднього укладу.

Перший технологічний уклад утворився під впливом
промислової революції. Його ключовим фактором були
ткацькі машини та водяний двигун, а ядром – текстильна
промисловість, виплавка чавуну і обробка заліза, а та-
кож будівництво магістральних каналів.

Водночас у цьому укладі формується другий техно-
логічний уклад. Його ключовим фактором був паровий
двигун, що забезпечило виникнення таких галузей, як
залізничний транспорт, пароплавний транспорт, маши-
нобудування, верстатобудування та вугільна промис-
ловість.

У межах другого технологічного укладу виникає ядро
третього укладу – починають виробляти сталь, електро-
енергію та продукцію неорганічної хімії. Ключовим фак-
тором цього укладу став електродвигун, що зумовило
розвиток електротехнічного і важкого машинобудуван-
ня, виробництва неорганічної хімії.

Ключовим фактором четвертого технологічного ук-
ладу став двигун внутрішнього згорання та нафтохімія.
У межах цього технологічного укладу утворюються ав-
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томобілебудування, кольорова металургія, авіаційна про-
мисловість, набуває розвитку видобуток і переробка газу.

Ключовим фактором п’ятого технологічного укладу
є мікроелектронні компоненти, які визначили розвиток
таких галузей: обчислювальна та оптоволоконна техніка,
електроніка, телекомунікації, програмне забезпечення,
біотехнології, авіаційна промисловість тощо.

Варто зауважити, що перші чотири технологічні ук-
лади були обумовлені розвитком індустріальних техно-
логій. Проте п’ятий технологічний уклад виражає більш
вищий рівень розвитку, – за його домінування новими
факторами виробництва стають інформація та знання,
які й визначають несучі галузі економіки.

XXI століття знаменує перехід розвинутих країн до
нового технологічного укладу, який характеризується
зміною базових технологій і галузей – лідерів економіч-
ного розвитку, зміною режимів економічного регулю-
вання, основних економічних інститутів, принципів
організації інноваційної діяльності.

Особливістю сучасного етапу соціально-економічно-
го розвитку стало широке застосування наукових знань
та інформаційних технологій. Наслідком інформаційної
революції стало перетворення науки на провідну про-
дуктивну силу, яка безперервно генерує нові технологічні
можливості.

Шостий технологічний уклад характеризується роз-
витком «розумних виробництв», біотехнологій, нанотех-
нологій, мікромеханіки, генної інженерії, систем штуч-
ного інтелекту та глобальних інформаційних мереж. У
його рамках подальший розвиток можуть отримати
космічні технології, виробництво конструкційних матер-
іалів із заздалегідь програмованими властивостями та
мікроелектроніка. Базовий енергетичний процес буде
доповнено розширенням сфери використання водню, як
екологічно чистого енергоносія, розшириться застосу-
вання відновлюваних (альтернативних) джерел енергії,
подальшого розвитку набуватиме атомна енергетика.

Даючи прогноз щодо структури та ключового фак-
тору сьомого технологічного укладу, більшість фахівців
вважають, що він повною мірою відобразить основні
риси постіндустріального технологічного способу вироб-
ництва та ноосферної постіндустріальної цивілізації, –
центром для нього буде людина, як головний об’єкт тех-
нологій. На думку російського дослідника професора
Прохорова, принциповою відмінністю сьомого техноло-
гічного укладу від усіх попередніх буде включення у ви-
робництво людської свідомості.

Зведену характеристику I-VI технологічних укладів
наведено у табл. 1.

Домінуюча частина наукоємних галузей економіки
України знаходиться між третім та четвертим технологіч-
ними укладами, а технології п’ятого та шостого укладів в
країні майже не використовуються. Крім того в Україні
має місце асиметричність рівня технологічного розвит-
ку промисловості регіонів:

– галузі промислового виробництва та переробки, що
представляють ІІІ технологічний уклад, зосереджено у
Донецькій, Луганській, Полтавській та Запорізькій об-

ластях, їх питома вага у структурі виробництва складає
49–53%;

– галузі промисловості, що належать до ІV технологі-
чного укладу (гумові й пластмасові вироби, інші неме-
талічні мінеральні продукти, суднобудування, базові ме-
тали, машинобудування) представлено майже у всіх об-
ластях, крім Житомирської, Закарпатської, Івано-Франк-
івської, Херсонської, Чернівецької, Чернігівської, їх пито-
ма вага у структурі виробництва складає 40%;

– галузі промисловості V технологічного укладу (га-
лузі електричного та електронного устаткування, маши-
нобудування, фармацевтика) зосереджено у Київській,
Харківській, Львівській областях, їх питома вага у струк-
турі виробництва складає 6–8%;

– галузі VІ технологічного укладу (біотехнології, сис-
теми штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі
та інтегровані високошвидкісні транспортні системи)
представлено у Київській, Харківській, Львівській облас-
тях, їх питома вага у структурі виробництва складає 1–
3% [12].

Враховуючи те, що ініціативу у впровадженні шосто-
го укладу однозначно перехопили провідні країни світу,
та впровадження технологій шостого укладу в Україні
майже не відбувається. Зокрема фінансування наукових
розробок у виробництва шостого технологічного укла-
ду складає близько 0,3% загальних витрат, витрати на інно-
вації та інвестиції – 0,4–0,5%, вкладення капіталу на техн-
ічне переоснащення та модернізацію – 0,9% [13, с. 68].
Можна дійти до висновку, що конкурентна боротьба на
світовому ринку технологій шостого технологічного ук-
ладу Україною програна.

Тому багато українських науковців, теоретиків та прак-
тиків вважають можливим випередження багатьох країн
через впровадження технологій сьомого технологічного
укладу на основі вже наявного і майбутнього наукового
потенціалу нашої країни.

Головною компонентою стратегії розвитку вітчизня-
ної економіки має бути зосередження на інноваційних
чинниках розвитку конкурентоспроможності економіки
України, які мають бути спрямовані на ключових напрям-
ках сьомого технологічного укладу.

ВИСНОВОК
Таким чином, під технологічним укладом слід розу-

міти сукупність технологій, характерних для певного рівня
розвитку виробництва. Науковий і техніко-технологічний
прогрес забезпечує перехід від нижчих укладів до вищих,
більш прогресивніших. При цьому розвиток економіки
можна розглядати, як послідовну зміну технологічних
укладів, тобто заміщення старих технологічних укладів
новими.

Наразі в світі домінують виробництва п’ятого техно-
логічного укладу (фармацевтична, автомобільна,
хімічна, інструментальна промисловість), на стадії зга-
сання знаходяться виробництва третього та четвертого
технологічних укладів, а на стадії зародження та станов-
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Таблиця 1 – Періодизація та характеристика I–VI технологічних укладів

Період 
доміну-
вання 

Характеристика технологічного укладу 

Перший технологічний уклад 
Ключовий фактор Текстильні машини 

Ядро Текстильна промисловість, виплавка чавуну і 
обробка заліза, будівництво магістральних каналів 

Базовий енергетичний процес Водяний двигун 

17
70

 –
 1

83
0 

Інфраструктура Ґрунтові дороги, судноплавство 
Другий технологічний уклад 

Ключовий фактор Паровий двигун, верстати 

Ядро 
Залізничний та пароплавний транспорт, 
машинобудування і верстатобудування, вугільна 
промисловість 

Базовий енергетичний процес Паровий двигун 18
30

 –
 1

88
0 

Інфраструктура Залізниці, світове судноплавство 
Третій технологічний уклад 

Ключовий фактор Електродвигун, сталь 

Ядро 
Електротехнічне та важке машинобудування, 
кораблебудування, виробництво і прокат сталі, 
неорганічна хімія 

Базовий енергетичний процес Електродвигун 18
80

 –
 1

93
0 

Інфраструктура Телефон, телеграф, радіо, електричні мережі 
Четвертий технологічний уклад 

Ключовий фактор Двигун внутрішнього згоряння, нафтохімія 

Ядро 
Автомобілебудування, синтетичні матеріали, 
кольорова металургія, органічна хімія, електронна 
промисловість 

Базовий енергетичний процес Двигун внутрішнього згоряння 19
30

 –
 1

98
0 

Інфраструктура Автомагістралі, авіація, газопровід, телебачення 
П’ятий технологічний уклад 

Ключовий фактор Мікроелектронні компоненти 

Ядро 

Обчислювальна техніка, електроніка, 
телекомунікації, програмне забезпечення, 
біотехнології, авіаційна промисловість, 
виробництво і переробка газу  

Базовий енергетичний 
процес Природний газ 19

80
 –

 2
02

0 

Інфраструктура Комп’ютерні мережі, супутниковий зв’язок 
Шостий технологічний уклад 

Ключовий фактор Нанотехнології, генна інженерія, альтернативна 
енергетика 

Ядро Наноелектроніка та мікромеханіка, генна 
інженерія, космічні технології, біотехнології 

Базовий енергетичний 
процес Воднева та альтернативна енергетика 20
20

 –
 2

05
0 

Інфраструктура Космічні польоти, інформаційні супермагістралі 

             Джерело: складено автором на основі [6,10, 11, 13]

лення – виробництва шостого укладу (біотехнології, на-
нотехнології, мікромеханіка, нові матеріали, оптоелект-
роніка, системи штучного інтелекту, мікроелектроніка,
інформаційні супермагістралі, молекулярна електроні-

ка та аерокосмічна промисловість). Проте в Україні дом-
інують низькотехнологічні виробництва третього та чет-
вертого технологічних укладів, які ґрунтуються на тради-
ційних індустріальних чинниках. Процес переходу до
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постіндустріальних укладів виробництва відбувається
вельми повільно – Україна у впровадженні технологій
шостого укладу безнадійно відстає від країн світових
лідерів, що негативно впливає на положення країни у
міжнародному поділі праці.

Тому, пріоритетним напрямом подолання структур-
но-технологічних деформацій та переходу економіки
України до постіндустріального суспільства є технології
та виробництва сьомого технологічного укладу, зарод-
ження та становлення яких відбуватиметься у найближчі
два десятиліття.
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Бурма С. И.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Сегодня в мире доминируют производства пятого технологического уклада, на стадии угасания находят-

ся производства третьего и четвертого технологических укладов, а на стадии зарождения и становления –
производства шестого уклада. Однако в Украине доминируют производства третьего и четвертого техноло-
гических укладов. Украина во внедрении технологий шестого уклада безнадежно отстает от стран мировых
лидеров, что негативно влияет на положение страны в международном разделении труда.

Определены признаки современных технологических укладов постиндустриального общества и технологи-
ческая структура отечественной экономики, которая может быть использована при определении и обоснова-
нии приоритетов перехода экономики Украины к экономике постиндустриального общества.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, постиндустриальные уклады, технологический уклад

Burma S.
ECONOMIC ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF

POST-INDUSTRIAL SOCIETY
Now in the world productions of the fifth technological way dominate, there are productions of the third and fourth

technological regimes at a stage of fading, and productions of the sixth way are at a stage of origin and formation.
However in Ukraine productions of the third and fourth technological regimes dominate. Ukraine hopelessly lags behind
the countries of world leaders in introduction of technologies of the sixth way, that negatively influences position of the
country in the international division of labor.

The signs of modern technological regimes of post-industrial society and technological structure of domestic economy
that can be used during the determining and justification of priorities of Ukrainian economic transition to economy of
post-industrial society.

Keywords: post-industrial society, post-industrial structure, technological regimes.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА
Встановлено відсутність у національних законодавствах більшості країн уніфікованого поняття та пере-

важання функціонального підходу до визначення електронних грошей, що перешкоджає визначенню їх природи,
а також характерних їх особливостей. Встановлено, що електронні гроші є новою формою грошей, що задо-
вольняє всім основним їх властивостям.

Визначена необхідність законодавчого врегулювання форм грошей та форм розрахунків, та виокремлення
електронної їх форми поряд із готівковою та безготівковою.

Запроновано на законодавчому рівні надання доступу до ринку емітентів різних форм власності, можли-
вості проведення розрахунків електронними грошима між фізичними, юридичними особами та державними
органами, а також дозволу випуску електронних грошей, номінованих у іноземній валюті.

Положення даного дослідження можуть стати основою для подальшого вивчення та вдосконалення роз-
рахунків електронними грошима.

Ключові слова: гроші, грошові кошти, електронні гроші, безготівкові розрахунки, розрахунки електронни-
ми грошима, емітенти, платіжна система.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Поява електронних грошей являє собою об’єктив-

ний процес, викликаний новими потребами і підвище-
ними вимогами до ефективності і надійності платежів.
За інформацією про діяльність, пов’язану з випуском та
використанням електронних грошей, яку надають банки
- емітенти, загальна кількість електронних грошей в обігу
збільшилась протягом 2014 року на 70% (з 7,3 млн.грн.
до 12,5 млн.грн.) [1, с. 101].

Електронні гроші (далі – ЕГ) є відносно новим понят-
тям для української економічної літератури. У сучасній
економічній літературі до тепер відсутнє єдине загально-
визнане трактування сутності електронних грошей, що
ускладнює практику їх використання в сучасних умовах,
а отже, і потребує на подальші поглиблені дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обігу електронних грошей розглядалися в
працях  В. І. Міщенка, М. І. Савлука,  Б.C. Івасіва, П. М.
Сенища, В. М. Кравця, О. О. Махаєвої, Д. А. Кочергіна,
та  багатьох інших. Однак, багато питань залишилося поза
увагою дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні сутності по-

няття «електронні гроші», практичних аспектів функціо-
нування електронних грошей в Україні та особливостях
розрахунків.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток найсучаснішої форми грошей – електрон-
ної, призводить до того, що гроші втрачають предметно-
чуттєву форму і перетворюються на інформаційний ре-

сурс, стають віртуальною реальністю, створеною за до-
помогою технологічних засобів [2].

Система електронних грошей у світі використовуєть-
ся вже майже тридцятиліття. Україна не може похизува-
тися таким досвідом. З розвитком Інтернет-технологій
застосування електронних грошей в Україні з кожним
днем  набуває дедалі більшої ваги. Вони є популярним,
доступним і зручним засобом платежу. Їх використову-
ють при оплаті товарів в Інтернет-магазинах та/або оп-
латі послуг компаніям, які приймають такі платежі, ана-
логічно тому, як це робиться з банківського рахунку [3].

Оскільки правова сутність та економічна природа
електронних грошей є досить новою, існують  різні підхо-
ди їх трактування.

У Звіті про електронні гроші Європейського централь-
ного банку 1998 р. наведено таке визначення електрон-
них грошей – грошова вартість, яка зберігається в елект-
ронному вигляді на технічному пристрої і може широко
використовуватися для здійснення платежів підприєм-
ствам іншим, ніж емітент, без необхідності використання
при цьому банківських рахунків, але яка діє як наперед
оплачений інструмент на пред’явника [4].

Правове визначення електронних грошей для країн
ЄС міститься також в Директиві Європейського Парла-
менту та Ради Європи № 2009/110/ЄС від 16.09.2009 р.
(далі - Директива 2009/110/ЄС) [5].

Електронними грошима в Україні визнаються одиниці
вартості, які зберігаються на електронному пристрої, є
грошовими зобов’язаннями емітента і приймаються як
одиниці платежу іншими, відмінними від емітента осо-
бами [6]. Узагальнимо поняття електронних грошей у
законодавчо – нормативних актах в таблиці 1.

Таким чином, у законодавчо – нормативних доку-
ментах елементи електронних грошей визначаються: 1)
як грошова вартість, 2) як спосіб зберігання вартості (у
електронному вигляді, на технічному (електронному)
пристрої), 3) як засіб платежу з метою здійснення платіж-

Помулєва В. М., Кулінок Т. В., 2017©
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Report on electronic money  
European Central Bank, 
1998 [4] 
 

це грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на 
технічному пристрої і може широко використовуватися для здійснення 
платежів іншим підприємствам, ніж емітент, без необхідності 
використання при цьому банківських рахунків, але яка діє як наперед 
оплачений інструмент на пред’явника 

Директива Європейського 
парламенту та Ради 
Європи No 2009/110/ЄС 
від 16.09.2009 р. [5] 

означають грошову вартість, як представлено у вимозі до емітента, які 
зберігаються на електронному пристрої, в тому числі магнітному, 
випускаються для отримання коштів  з  метою здійснення  платіжних 
операцій, та приймаються фізичною або юридичною особою, відмінною  
від установи-емітента електронних грошей  

A glossary of terms used in 
payments and settlement 
systems [7] 

це вартість, яка зберігається в електронному вигляді на таких пристроях, 
як чіп-карта або жорсткий диск персонального комп’ютера. 

Закон № 2346 (п.15.1 ст. 
15) [6] 

це одиниці вартості, які зберігаються   
на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими 
особами, ніж  особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї 
особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. 

Положення «Про 
електронні гроші в 
Україні» [8] 

не визначено  

Таблиця 1 – Тлумачення поняття «електронні гроші» у законодавчо – нормативних актах

Джерело : складено авторами

них операцій, 4) як зобов’язання емітента ЕГ. Крім того,
ЕГ є наперед оплаченим інструментом на пред’явника, їх
обіг здійснюється без використання банківських рахунків.

Не всі наведені визначення вказують на доволі суттє-
ву ознаку електронних грошей, як їх існування в якості
зобов’язань свого емітента, оскільки саме вона свідчить
про можливість обміняти їх на  реальні гроші в будь -
який момент; не всі країни закріплюють норму щодо
відсутності використання рахунків під час обігу елект-
ронних грошей.

Правники сходяться на думці, що оптимальним виз-
наченням поняття «електронні гроші», яке дає змогу охо-
пити якомога більше форм електронних грошей, що по-
стійно змінюють свій вигляд та стрімко набувають нових
форм вираження, є наведене Директивою Європейсько-
го парламенту та Ради Європи No 2009/110/ЄС від
16.09.2009 р. [9].

У наведених тлумаченнях понять «електронні гроші»,
не прослідковується зв’язок ЕГ з конкретною формою
розрахунків, що породжує й різні тлумачення в еко-
номічній літературі (табл. 2).

Таким чином, автори неодностайні в думці з приво-
ду поняття ЕГ. Звичайно, ЕГ є неповноцінними, фідуці-
арними грошима, як зазначають автори інституту дослі-
джень, вони не ототожнюють їх із безготівковими гро-
шима, проте й не висловлюють думку щодо належності
ЕГ до готівкових грошей.

Алексеєнко М.Д. [13, с. 16] визначає ЕГ як різновид
кредитних грошей, Савлук М. І.  [11, с. 30] – як різновид
депозитних грошей (які за його визначенням є різнови-
дом кредитних грошей [11, с. 29]). Проте, на нашу думку,
ЕГ не можна віднести до кредитних, зокрема депозитних
з приводу того, що ЕГ обертаються без використання

банківських рахунків, тобто поза банківською системою,
крім того, при емісії ЕГ не виникають кредитні відносини.

Незважаючи на те, що емітенти електронних грошей
мають тісно взаємодіяти із банками для забезпечення
вільного обміну електронних грошей на традиційні і на-
впаки, електронні гроші не є «банківськими грошима»
[12, с. 7].

ЕГ також не використовуються у якості засобу нако-
пичення. Підтвердженням нашої думки є ст. 13 преамбу-
ли до Директиви 2009/110/ЄС [5], відповідно до якої емі-
сія електронних грошей не є діяльністю з прийняття де-
позитів, з огляду на специфічну природу електронних
грошей як електронного замінника монет та банкнот,
який має використовуватись як засіб здійснення платежів,
як правило, в обмеженій сумі, а не як засіб накопичення
коштів. Також статею 12 цієї Директиви встановлена за-
борона на надання відсотків або іншого доходу, пов’яза-
ного з тривалістю періоду часу, протягом якого власник
електронних грошей має їх у своєму розпорядженні [5].

Івасів Б.C. [10] вказує на схожість ЕГ і з готівкою, і з
розрахунками через банківські рахунки. Єгорова Ю. [14]
не вважає ЕГ грошима в прямому розумінні, а як аль-
тернативний платіжний засіб, і визначає ЕГ як ще один
спосіб розрахунків. Як спосіб оплати, спосіб платежу
визначають електронні гроші окремі фахівці – практики
[16, с. 35].

Згідно ст. 3 Закону України від 05.04.2001 р. № 2346-III
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі
Закон 2346) [6] грошові кошти існують у готівковій формі
(формі грошових знаків — банкнот і монет) і у безготів-
ковій формі (формі записів на рахунках у банках). Для
проведення  переказу можуть використовуватися кошти
як у готівковій, так і в безготівковій формі (ст. 4). Згідно п.
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Івасів Б.C. [10, с.8] 
 

З економічної точки зору, електронні гроші – це платіжний інструмент, який поєднує 
(залежно від схеми реалізації) властивості як готівкових грошей, так і традиційних 
платіжних інструментів (чеків, переказів, банківських карток тощо). З готівкою їх поєднує 
можливість здійснення платежів поза банківською системою; з традиційними платіжними 
інструментами – можливість здійснення розрахунків у безготівковій формі через рахунки, 
що відкриті в банківських установах. 
З юридичної точки зору, електронні гроші – це безстрокові грошові зобов’язання емітента 
на пред’явника в електронній формі, випуск (емісія) в обіг яких здійснюється емітентом як 
після отримання грошових коштів у розмірі, не меншому від обсягу зобов’язань, прийнятих 
на себе емітентом, так і у формі наданого кредиту (емітованої грошової вартості) 

Савлук М.І. [11, 
с.30] 

Електронні гроші – це різновид депозитних грошей, які існують у пам’яті комп’ютерів і 
здійснюють свій рух автоматично з допомогою комп’ютерних систем за безпосередніми 
розпорядженнями власників поточних рахунків 

Кравчук В. [12, с.6] 
ЕГ – це різновид так званих «фідуціарних» грошей. Вони є зобов'язаннями емітента, 
випущеними з метою розрахунків, але при цьому не мають власної внутрішньої вартості. 
Хибним є повне ототожнення електронних грошей із безготівковими грошима 

Алексеєнко М.Д. 
[13, с.16] 

Електронні гроші – це різновид кредитних грошей, які є одиницею вартості, що 
зберігаються на відповідному електронному пристрої,  приймаються як засіб платежу на 
користь емітента та інших юридичних і фізичних осіб і є грошовими зобов’язаннями 
емітента 

Єгорова  Ю. [14] 

ЕГ – це не гроші в прямому розумінні цього слова, а просто ще один спосіб розрахунків, 
який має свої особливості. ЕГ можна використовувати як альтернативний засіб платежу на 
підставі договору між платником і одержувачем, але при цьому не можна обмежувати 
спосіб розрахунків тільки електронними грошима, відмовляючись від проведення 
розрахунків з допомогою грошових коштів (гривень) 

Алєксєєва Г. І. [15]  
електронні гроші - це не фактична валюта, а лише її електронна вартість. Під електронними 
грошима мається на увазі еквівалент реальних грошових коштів, які звертаються тільки в 
межах конкретної електронної платіжної системи 

Таблиця 2 – Тлумачення поняття «електронні гроші» в економічній літературі

Джерело : складено авторами

1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в на-
ціональній валюті, затвердженої постановою НБУ від
21.01.2004 р. № 22 [17] безготівкові розрахунки — це пе-
рерахування певної суми коштів з рахунку платника на
рахунок одержувача коштів, а також перерахування бан-
ками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів,
внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одер-
жувачів коштів. Отже, безготівкові гроші зберігаються на
рахунках у банках.

Враховуючи вищевикладене, слід наголосити, що елек-
тронні гроші відрізняються від інших існуючих форм гро-
шей різними способами. Так, в порівнянні з готівкою,
електронні грошові продукти використовують криптог-
рафію для підтвердження транзакцій і в цілях захисту кон-
фіденційності і цілісності даних. Електронні гроші, на
відміну від банкнот і монет, можуть бути більш легко
використані для віддалених платежів. Окрім того, на
відміну від готівки, у більшості схем, доступних в даний
час, електронні гроші, отримані бенефіціаром не можуть
бути використані повторно [4]. Таким чином, розрахун-
ки електронними коштами не відносяться ні до готівко-
вих, ані до безготівкових розрахунків.

Слід зазначити, що і не всі електронні розрахунки є
електронними грошима. Межа між електронними гро-
шима та іншими електронними платіжними інструмен-

тами є досить нечіткою: одні й ті ж платіжні інструменти
можуть (в першу чергу) забезпечувати зручний спосіб
використання звичайних банківських рахунків і водно-
час використовуватись в системах електронних грошей.
Ключовою відмінністю електронних грошей від традиц-
ійних грошей є те, що вони можуть бути неперсоніфіко-
ваним платіжним інструментом (тобто не потребують
ідентифікації власника) та обертаються до певної міри
поза межами банківської системи [12, с. 7].

При розрахунках за допомогою електронних грошей
банківські рахунки використовуються лише для вводу/
виводу грошей (при цьому використовується консолідо-
ваний банківський рахунок емітента електронних грошей,
на який зараховуються/списуються кошти, що надходять
від емісії/погашення електронних грошей).

Не відносяться до ЕГ і наперед оплачені картки одно-
цільового використання: дисконтні карти торговців, кар-
тки автозаправних станцій, квитки для проїзду в транс-
порті, які  приймаються  як  засіб платежу виключно їх
емітентами [8].

Згідно п. 1.6 Положення про електронні гроші в Ук-
раїні, затвердженого постановою Правління НБУ від від
04.11.2010 року № 481 (далі – Положення  481), операції з
ЕГ здійснюються емітентами, операторами, агентами,
торговцями та користувачами відповідно до вимог вка-
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заного Положення, інших нормативно - правових актів
НБУ, правил, установлених емітентами та платіжними
організаціями внутрішньодержавних або міжнародних
платіжних систем, а також умов укладених договорів.

Функції основних учасників правовідносин, пов’яза-
них з використанням електронних грошей в Україні уза-
гальнимо у табл. 3.

Система електронних грошей являє сукупність всіх
учасників, а також правил і процедур, що забезпечують
здійснення операцій з електронними грошима. Проте, в
українському законодавстві таке поняття не існує. Су-
купність  відносин між емітентом, оператором, агента-
ми, торговцями та користувачами щодо здійснення ви-
пуску, розповсюдження, розрахунків, обміну, погашен-
ня електронних грошей та поповнення електронними
грошима електронних пристроїв згідно Положення № 481
визначена як використання електронних грошей, що на

Основні учасники Функції учасників 

Емітент – банківська 
установа 

Здійснює емісію електронних грошей лише у національній валюті та 
зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних 
грошей на вимогу пред'явника.  
Має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним 
електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими 
емітентами, а також укладати договори з банками (агентами з обмінних 
операцій) про здійснення ними такої діяльності 

Емітент та агент з 
розповсюдження на підставі 
договору, укладеного з 
емітентом 

Зобов'язані надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення 
користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу 
безготівкових коштів 

Емітент або  агент  з  
поповнення  

Має право приймати від користувачів кошти для поповнення  
електронними грошима наперед оплачених карток або електронних 
пристроїв, до яких дають доступ наперед оплачені картки 

Агент з  поповнення   
 

Надає засоби поповнення електронними грошима електронних 
пристроїв. Зобов'язаний ініціювати переказ коштів, отриманих від 
користувачів для поповнення електронними грошима електронних  
пристроїв, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня 
після отримання коштів 

Агент з  розрахунків   
 

На підставі договору з емітентом здійснює розповсюдження 
електронних грошей. Може бути виключно банк і небанківська  
фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття 
рахунків, видану Національним банком України. 
Має право приймати електронні гроші від користувачів - фізичних осіб 
в обмін на готівкові та  безготівкові кошти,  а від користувачів - 
суб'єктів господарювання та торговців виключно в обмін на  
безготівкові кошти 

Торговці суб’єкти 
господарювання  
 

Укладають договори з емітентом або агентом з розрахунків і мають 
право приймати ЕГ як засіб платежу в грн. та використовувати 
виключно для обміну на безготівкові кошти 

Користувачі – суб'єкти 
господарювання 
 та фізичні особи 

Мають право отримувати та пред’являти до погашення в обмін на 
готівкові та безготівкові кошти (суб'єкти господарювання – лише на 
безготівкові) 

Оператор  

Юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, 
виконує операційні та інші технологічні функції, що забезпечують 
використання електронних грошей, та внесена НБУ до Реєстру 
платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та 
операторів послуг  платіжної інфраструктури 

Таблиця 3 – Характеристика учасників щодо випуску, використання та погашення ЕГ

Джерело : складено авторами

наш погляд є некоректним, та підлягає додатковому уре-
гулюванню.

Розглянемо особливості розрахунків ЕГ (рис. 1). Слід
зазначити, що йдеться не про безготівкові розрахунки з
використанням реальних грошей, а маються на увазі
гроші «віртуальні», створювані для розрахунків в інтер-
нет – мережі. Послуги за розрахунками «електронними
грошима» надають спеціалізовані платіжні системи (як
внутрішньодержавні, так і міжнародні), схема роботи яких
доволі проста.

Користувач укладає договір з банком про надання
послуг по операціях з електронними грошима, в якому
обумовлюються  правила проведення операцій. Корис-
тувач вносить грошові кошти на банківський рахунок,
створює свій електронний гаманець, на який банк – агент
завантажує ЕГ (не більше оплаченої суми). Електронний
гаманець — це обліковий запис у базі даних системи ЕГ
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про суму ЕГ в розпорядженні користувача з урахуван-
ням руху цих засобів. Електронний гаманець не є анало-
гом поточного рахунку в банку, оскільки при його
відкритті не відбувається ідентифікація його власника.

Електронні гроші є випущеними з часу їх завантажен-
ня емітентом або оператором на електронний пристрій,
що перебуває в розпорядженні користувача або агента.
Поповнювати «гаманець» можна через відділення банків,
з якими співпрацює платіжна система, або таксомати.
Також можна зараховувати засоби з платіжної картки, з
банківського рахунку, використовуючи інтернет – банкінг
[16, с. 34 –35].

Емітент зобов’язаний вести облік коштів, які надхо-
дять від користувачів та/або агентів як оплата електрон-
них грошей на окремому рахунку емітента за кожною
платіжною системою та за кожним видом електронного
пристрою (п. 1.5 Положення 481) [8].

Персоніфікований облік ЕГ по кожному їх власнику в
банку не ведеться, як це відбувається з коштами на по-
точних рахунках клієнтів банку, які обов’язково прохо-
дять процедуру ідентифікації.

У цьому випадку на банківських рахунках емітента
відображаються тільки дві операції з випуску, тобто мо-
мент забезпечення електронних грошей переказом ре-
альних коштів на рахунок емітента, та погашення – пере-
каз коштів, які забезпечували зобов’язання емітента, на
рахунок користувача електронних грошей або видача їх
у готівковій формі [9].

Тому рух електронних грошей відбувається поза бан-
ківськими рахунками, для цього існують «електронні
рахунки». У зв’язку з цим, фахівці зазначають про не-
обхідність визначення в українському правовому полі
категорії «електронні рахунки», аналогами яких є елект-
ронні пристрої [9].

Користувач системи отримує можливість розрахува-
тися з торговцями або провайдерами послуг, які прий-
мають електронні гроші до оплати (по аналогії з картко-
вими розрахунками). Як правило, електронними гроши-
ма оплачується оборот інтернет – комерції. У даному
випадку електронні гроші – це спосіб оплати, який кон-
курує з платіжними картками, платежами через таксо-
мати, при цьому приваблює користувачів дешевизною і
анонімністю. Тому вони, як правило, використовуються
для дрібних платежів [16, с. 35]. Законодавством передба-
чені деякі обмеження (табл. 4), так на поповнюваному
пристрої сума ЕГ не повинна перевищувати 8 тис. грн.,
однак виводити із системи гроші можна без обмежень.

Замість того, щоб використовувати дебетову карту
(яка вимагає банківський рахунок) або кредитну картку
(яка вимагає договору) користувач придбає платіжні за-
соби, які можуть бути використані таким же чином, як
грошові кошти або інші види оплати карткою, але без
необхідності залучення сторонньої авторизації.

Погашення ЕГ відбувається шляхом переведення ЕГ
з власного електронного гаманця на електронний гама-
нець банку - емітента в тій сумі, яку користувач хоче

погасити. Банк погашає ЕГ на вимогу користувача - суб-
’єкта господарювання тільки шляхом безготівкового пе-
рерахування грошових коштів на поточний рахунок в сумі
пред’явлених до погашення ЕГ.

За погашення ЕГ банки, як правило, стягують плату
(комісію). Передача ЕГ відбувається за актом  прийман-
ня-передачі електронних грошей, зазвичай  раз на місяць,
порядок складання та підписання якого встановлюються
договором між банком-емітентом і користувачем.

Схема розрахунків з використанням «електронних»
грошей наведена на рис. 1.

Таким чином, розрахунки за допомогою електрон-
них грошей не є безготівковими, такими вони стають
лише при погашенні. Саме погашення ЕГ буде безготів-
ковим розрахунком (при зарахуванні на банківський ра-
хунок) з банком за договором про надання послуг по
операціях з електронними грошима в системі електрон-
них грошей, а не безпосередньо з покупцем за товари,
роботи, послуги.

Не можна також назвати їх готівковими розрахунка-
ми, так як готівка при розрахунках ЕГ не використовують-
ся взагалі. Це лише можливість розрахуватися не готівкою
(монетами та банкнотами), а електронними коштами, як
їх замінником. Як і карткові розрахунки, розрахунки ЕГ
покликані боротися з готівковими розрахунками.

У той же час для суб’єктів господарювання (як про-
давців-торговців, так і покупців-користувачів) залишила-
ся умова про те, що всі операції з електронними гроши-
ма треба починати і завершувати виключно в безготів-
ковій формі (п. 3.3 Положення 481).

Електронні гроші зберігаються та завантажуються на
електронні пристрої їх емітентами або агентами з роз-
повсюдження. Доступ до електронних грошей, які збері-
гаються в інформаційному вигляді, здійснюється за до-
помогою електронного пристрою. Згідно з п. 1.3. Поло-
ження № 481, електронний пристрій - чип, що міститься
на пластиковій картці або на іншому носії, пам’ять комп-
’ютера тощо, які використовуються для зберігання елек-
тронних грошей;

Відповідно до цього, електронні гаманці, спеціальні
картки або навіть програмно-технічне забезпечення на
онлайн сервері оператора, на думку правників необхід-
но розглядати як «електронні рахунки» [9].

Узагальнимо основні вимоги щодо випуску, викори-
стання та погашення електронних грошей у таблиці 4.

Таким чином, в Україні здійснювати випуск елект-
ронних грошей можуть виключно банки. Електронні
гроші можуть бути номіновані тільки у гривнях. Повин-
но бути забезпечено 100%-ве покриття електронних гро-
шей реальними готівковими і безготівковими коштами.
Сума електронних грошей в електронному пристрої (га-
манці) не може перевищувати 8 тис. грн. Емітент елект-
ронних грошей приймає на себе зобов’язання з їх пога-
шення на вимогу пред’явника.

Суб’єкт господарювання може виконувати у право-
відносинах, пов’язаних з використанням електронних гро-
шей, кілька ролей: користувача, який використовує елек-
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Рис. 1. Схема розрахунків з використанням «електронних» грошей [16, с. 35]

Випуск ЕГ 
здійснюється виключно банком 
виражених лише в гривнях 
проводиться шляхом надання їх користувачам в обмін на готівкові або безготівкові кошти 
Сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна 
перевищувати 2 000 гривень; сума електронних грошей на електронному пристрої, який може 
поповнюватися, не повинна перевищувати 8 000 гривень 
Використання ЕГ 

Користувачами - фізичними особами  для оплати Т, переказу іншим користувачам – фізичним особам в 
межах 500 грн. на день та не більше 4000 грн. протягом місяця 

Користувачами - суб’єктами 
господарювання лише для оплати Т 

Торговцями (зареєстрованими 
суб’єктами господарювання) 

в обмін на безготівкові кошти або повернення ЕГ у разі 
повернення товарів.  
Приймають як засіб платежу за товари ЕГ, виражені в гривнях 

Погашення випущених ЕГ емітентом на вимогу пред’явника: 
фізичної особи готівкою або шляхом переказу на банківський рахунок 
суб’єкта господарювання торговця, 
агента виключно шляхом переказу на банківський рахунок 

Таблиця 4 – Основні вимоги щодо випуску, використання та погашення ЕГ

Джерело : складено авторами



   37

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

тронні гроші як засіб платежу за товари, придбані для
власних господарських потреб, і торговця, що приймає
електронні гроші як оплату за продані товари (роботи
або послуги).

Як вказувалося вище, розрахунки ЕГ проводяться
через спеціалізовані платіжні системи. Згідно з Положен-
ням 481 банк (в т.ч. член/учасник міжнародної платіжної
системи), що бажає створити систему електронних гро-
шей в Україні і здійснювати їх випуск, зобов’язаний по-
годити правила цієї системи з НБУ до випуску електрон-
них грошей [8, 18].

На сьогодні в Україні НБУ офіційно затверджені пра-
вила платіжних систем, з використанням яких здійсню-
ються операції з електронними грошима: НСМЕП,
GlobalMoney, МoneXy, Visa, MasterCard, Maxi.

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск
електронних грошей наведено у табл. 5.

Таким чином, на сьогодні мають право здійснювати
випуск ЕГ всього 19 банків, із них 10 банків можуть
здійснювати операції з використанням НСМЕП, 9 – з ви-
користанням міжнародної платіжної системи Visa, 1 – з
внутрішньодержавною небанківською платіжною систе-
мою України GlobalMoney (ГлобалМані) (емітентом ви-
ступив державний Ощадний банк України), 8 - з викори-
станням міжнародної платіжної системи MasterCard.
Лише один банк (ПУАТ “ФІДОБАНК “) працює з міжна-
родною платіжною системою МoneXy. Система елект-
ронних грошей Maxi працює з «Альфа-Банком» (до цьо-
го система активно розвивалася з VAB банком).

Між тим, найбільше банків використовують Націо-
нальну систему масових електронних платежів (далі -
НСМЕП). НСМЕП - внутрішньодержавна банківська ба-

№з/п Найменування банку 

Найменування електронних 
грошей/найменування платіжної системи, з 
використанням якої здійснюються операції з 

електронними грошима 
1 ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  «Максі», Master Card, Visa 
2 ПУАТ «ФІДОБАНК»  «МoneXy», MasterCard, Visa 
3 АТ «ІМЕКСБАНК» НСМЕП 
4 ПАТ «ОКСІ БАНК» НСМЕП 
5 ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» НСМЕП 
6 ПОЛІКОМБАНК НСМЕП 
7 ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» НСМЕП 
8 АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» НСМЕП 
9 ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» НСМЕП 

10 АТ «КІБ» НСМЕП 
11 ПАТ «МІБ» НСМЕП 
12 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» НСМЕП, MasterCard, Visa 
13 АТ «Ощадбанк» «ГлобалМані», MasterCard, Visa 
14 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» MasterCard 
15 АБ «Південний» Visa 
16 ПАБ «АСТРА БАНК» Visa 
17 ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» MasterCard, Visa 
18 ПАТ «БАНК ВОСТОК» MasterCard, Visa 
19 ПАТ «БАНК ФОРВАРД» MasterCard, Visa 

Таблиця 5 – Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України [18]

гатоемітентна платіжна система масових платежів, у якій
розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та
інші операції здійснюються з використанням спеціаль-
них платіжних засобів за технологією, що розроблена НБУ.
Ключовим елементом системи є смарт - карта [19]. До
електронних грошей відносять лише наперед оплачені
картки багатоцільового використання (multipurpose
prepaid cards), які застосовуються держателем для роз-
рахунків не тільки з емітентом, а й з «третьою сторо-
ною».

До спеціальних платіжних засобів НСМЕП відносять-
ся [20]:

– платіжні картки;
– мобільні платіжні інструменти.
Залежно від правил та вимог до оформлення платіж-

них операцій платіжні картки поділяються на особисті та
корпоративні.

Держателем особистої платіжної картки є фізична
особа. Держателем корпоративної платіжної картки є
довірена особа клієнта - юридичної особи або фізична
особа - підприємець чи його довірена особа.

У НСМЕП використовуються платіжні картки з платі-
жними додатками - гаманець та чек, які не залежать один
від одного та використовуються кожний окремо.

Застосування електронного гаманця економічно до-
цільне навіть при розрахунках малими сумами (від
кількох копійок). Електронний чек орієнтований на зас-
тосування при середніх та значних за сумою платежах
(від кількох до тисяч гривень).

Крім легалізованими НБУ системами електронних
грошей в Україні широко використовують інші системи
платежів, а саме «Яндекс. Гроші», QIWI та інші. До 21

Джерело: складено авторами
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травня 2015 року нелегалізованою була й система
WebMoney.UA, яка з вказаного періоду отримала офіц-
ійний статус внутрішньодержавної системи розрахунків
і внесена до відповідного розділу реєстру платіжних сис-
тем НБУ.

Разом з цим, українські суб’єкти господарювання, які
пропонують свої товари або послуги в Інтернет, є дос-
тупними нерезидентам України – користувачам Інтер-
нет. Найбільш перспективним платіжним засобом, який
використовується при таких операціях, є електронні гроші
програмного типу, середовищем обігу яких є мережа
Інтернет.

Для розрахунків з нерезидентами користувачам
потрібні електронні гроші, виражені в іноземній валюті
[21, с. 112]. У відповідь на  такі потреби в Україні та інших
країнах формується інфраструктура з осіб, які здійсню-
ють обмінні операції з електронними грошима програм-
ного типу, вираженими в різних видах валюти і випуще-
ними за різними технологіями, а також здійснюють куп-
івлю/продаж електронних грошей за національну та іно-
земну валюту, в тому числі за готівку. Сьогодні діяльність
таких осіб лежить за межами правового поля України.
Розв’язання цієї проблеми потребує лібералізації валют-
ного законодавства України [21, с. 113].

Залежно від валюти підтримки, в  якій номіновані
емітовані електронні гроші, розрізняють електронні гроші
в національній  та  іноземній  валюті. В Україні емітенти
мають право  здійснювати випуск електронних грошей,
номінованих лише в національній валюті – гривні. Вод-
ночас не слід нехтувати те, що домінування електронних
грошей лише в гривні може викликати пошук вітчизня-
ними емітентами шляхів «виведення» грошей в зарубіжні
системи електронних грошей [13].

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження встановлено

відсутність у національних законодавствах більшості країн
уніфікованого поняття та переважання функціонально-
го підходу до визначення електронних грошей, що пере-
шкоджає визначенню їх природи, а також характерних їх
особливостей. У законодавчо – нормативних докумен-
тах елементи електронних грошей визначаються: 1) як
грошова вартість, 2) як спосіб зберігання вартості (у елек-
тронному вигляді, на технічному (електронному) при-
строї), 3) як засіб платежу з метою здійснення платіжних
операцій, 4) як зобов’язання емітента ЕГ. Крім того, ЕГ є
наперед оплаченим інструментом на пред’явника, їх обіг
здійснюється без використання банківських рахунків.

Схожість електронних грошей як з готівковими, так і з
кредитними, дає нам привід зробити висновок, що елек-
тронні гроші – це все – таки гроші; а відмінність елект-
ронних грошей від готівкових та кредитних (зокрема, й у
їх емісії) – стверджувати, що електронні гроші є новою
формою грошей, що задовольняє всім основним їх вла-
стивостям. Це відповідає еволюційній концепції виник-
нення та розвитку грошей.

Зважаючи на це, на нашу думку, на сучасному етапі
назріла необхідність законодавчого врегулювання форм
грошей та форм розрахунків, та виокремлення електрон-
ної їх форми поряд із готівковою та безготівковою.

Вважаємо необхідним на законодавчому рівні надан-
ня доступу до ринку емітентів різних форм власності,
можливості проведення розрахунків електронними гро-
шима між фізичними, юридичними особами та держав-
ними органами, а також дозволу випуску електронних
грошей, номінованих у іноземній  валюті. Вказані зміни
прискорять розвиток електронної комерції та приведен-
ня законодавства України у відповідність до директив
Європейського Союзу, дозволять легалізувати діяльність
зарубіжних  систем електронних грошей, які діють поза
межами правового поля України,  забезпечать рівні умо-
ви конкуренції та скасування надмірних бар’єрів щодо
діяльності на ринку електронних грошей.
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Помулева В. М., Кулинок Т. В.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Установлено отсутствие в национальных законодательствах большинства стран унифицированного поня-

тия и преобладание функционального подхода к определению электронных денег, что препятствует определе-
нию их природы, а также характерных их особенностей. Установлено, что электронные деньги являются
новой формой денег, которая удовлетворяет всем основным их свойствам.

Определена необходимость законодательного урегулирования форм денег и форм расчетов, и выделение
электронной их формы наряду с наличной и безналичной.

Предложено на законодательном уровне предоставление доступа к рынку эмитентов различных форм
собственности, возможности проведения расчетов электронными деньгами между физическими, юридичес-
кими лицами и государственными органами, а также разрешения выпуска электронных денег, номинирован-
ных в иностранной валюте.

Положения данного исследования могут стать основой для дальнейшего изучения и совершенствования
расчетов электронными деньгами.

Ключевые слова: деньги, денежные средства, электронные деньги, безналичные расчеты, расчеты элект-
ронными деньгами, эмитенты, платежная система.

Pomuleva V. M., Kulinok T. V.
PECULIARITIES OF CALCULATIONS  ELECTRONIC MONEYS
Found that the absence in the national legislation of most countries, unified concepts and the predominance of the

functional approach to the definition of electronic money, which prevents the determination of their nature and their
characteristic features. Found that electronic money is a new form of money that meets all of their basic properties.

Identified the need for legislative regulation of the forms of money and forms of calculations, and the allocation of their
electronic form along with cash and cashless.

Be offered at the legislative level, the provision of market access of issuers of various forms of ownership, Possibilities
of carrying out calculations of e-money between individuals, legal persons and state bodies, as well as resolution of the
issue of electronic money denominated in foreign currency.

The position of this study can be the basis for further study and improvement calculations of e-money.
Keywords: money, cash, electronic cash, cashless payments, calculation, calculations of the electronic money, payment

system.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЇХ
ЗВІТУВАННЯ

Анотація. В статті розглянуто економічний і правовий підходи до визначення сутності зобов’язань,
з’ясовано наявність різних підходів до класифікації поточних зобов’язань, обґрунтовано необхідність виділення
різноманітних класифікаційних ознак для групування зобов’язань з метою їх оптимізації, розглянуто види
оцінок балансової вартості зобов’язань  та запропоновано для бухгалтерського обліку позик відкриття до-
даткових субрахунків. Виявлено невідповідність побудови типового плану рахунків в частині поточних зобовўя-
зань з базовими принципами його побудови.

Ключові слова: зобов’язання, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, забезпечення наступних
витрат і платежів, класифікація зобов’язань, оцінка, облік,  фінансова звітність.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Користувачам постійно потрібна повна, правдива та

неупереджена інформація про фінансовий стан підприє-
мства,  що є метою бухгалтерського обліку, саме тому
питання, пов’язане з обліком зобов’язань є актуальним у
будь-який час. Лише в останні роки більше уваги почи-
нає приділятися проблемам класифікації зобов’язань
підприємства, їх оцінці та відображенню у фінансовій
звітності. Причиною цього є підвищення кількості ви-
падків існування кредиторської заборгованості та сумн-
іви  щодо її погашення в майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

За останні роки зросла кількість публікацій,присвя-
чених обліку зобов’язань. У своїх працях на питання оц-
інки зобов’язань звертали увагу Ф. Ф. Бутинець, Н. М.
Малюга, Л. Г. Ловінська, Я. В. Соколов, М. О. Козлова та
ін. Українські науковці, беззаперечно, вносять значний
вклад у становлення і розвиток системи обліку, аналізу
та контролю зобов’язань, який  необхідний для ефектив-
ної діяльності підприємства, проте праці характеризують-
ся  високим ступенем узагальнення проблем, які потре-
бують подальшої деталізації. Саме тому питання щодо
обліку зобов’язань й досі залишається нерозкритим в
науковій літературі, а, отже, існує необхідність у подаль-
шому вивченні цього питання, створення комплексної
методики організації обліку та розкриття інформації у
фінансовій звітності для різних користувачів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є дослідження видів оцінки

балансової вартості поточних та довгострокових зобов’-
язань у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку, з
наданням їх зв’язку з планом рахунків і фінансовою
звітністю та розробка рекомендацій щодо удосконален-
ня організації бухгалтерського обліку окремих видів по-
точних зобов’язань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними документами, які регулюють зобов’язан-

ня в Україні, є Господарський та Цивільний кодекси Ук-
раїни. Методологічні засади формування в бухгалтерсь-
кому обліку інформації про поточні та довгострокові
зобов’язання підприємств та розкриття її у фінансовій
звітності визначають НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [1], П(С)БО 11 «Зобов’язання» [2],
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 14 «Орен-
да», П(С)БО 17 «Податок на прибуток»; П(С)БО 26 «Вип-
лати працівникам», Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов-
’язань і господарських операцій підприємств і організацій
[3], тощо. Помилки, яких припускаються підприємства,
часто є наслідками помилок у формуванні облікової пол-
ітики, відсутності організації системного та послідовно-
го застосування правил обліку зобов’язань, недостатнь-
ого розуміння положень бухгалтерського обліку.

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [4]. , як і в НП(С)БО 1 надається
визначення зобов’язань як категорії бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності:

Зобов’язання - заборгованість підприємства, яка ви-
никла внаслідок минулих подій і погашення якої, в май-
бутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Це визначення є дуже важливим, оскільки визначає ті
характеристики зобов’язань, які впливають на визнання
цієї позиції як такої. Залежно від варіювання цих характе-
ристик заборгованість може бути визнана і відображена
як зобов’язання або ні, можуть змінюватись оцінка та
характеристика зобов’язань на момент здійснення бух-
галтерських записів і складання фінансової звітності, та у
майбутньому. З іншого боку, правила обліку зобов’я-
зань є дуже тісно пов’язаними з іншими положеннями
бухгалтерського обліку. Тому уникнути проблем з об-
ліком зобов’язань неможливо не побудувавши відповід-
ним чином інші елементи облікової системи, такі як, на-
приклад облік доходів та витрат, облік активів тощо.

Олійник Т. О., Каракулова А. П., 2017©
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Сукупна оцінка окремих видів зобов’язань викорис-
товується для визначення рівня платоспроможності
підприємства, його загальної і швидкої ліквідності. Тому
статті зобов’язань у балансі відіграють велику роль в ана-
літичних процедурах, що здійснюються зовнішніми і
внутрішніми користувачами фінансової звітності, а ви-
ходить, і в ефективності економічних рішень, що ними
приймаються.

Зобов’язання відбивається в балансі за умови, що його
оцінка може бути вірогідно визначена й існує імовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому внаслі-
док його погашення. Погашення зобов’язання може
здійснюватися шляхом:

- сплати кредитору коштів;
- відвантаження готової чи продукції товарів у ра-

хунок отриманого авансу від покупця.
- заміняє дане зобов’язання іншим зобов’язанням;
- перетворить зобов’язання в капітал.
Як бачимо, у кожному випадку погашення зобов’я-

зання зв’язане з вибуттям активів, а значить зменшенням
майбутніх економічних вигод і результаті вибуття ре-
сурсів підприємства.

Іноді, якщо постачальнику, перед яким виникла кре-
диторська заборгованість, виписується вексель, то в цьо-
му випадку одне зобов’язання заміняється іншим зобов-
’язанням за виданим векселем.

Наведемо приклад. Підприємство одержало від замов-
ника аванс на виконання ремонтних робіт. Виникло зо-
бов’язання, пов’язане з одержанням авансу. За виконані
і прийняті замовником ремонтні роботи працівникам
нараховувалася заробітна плата, тобто виникло нове зо-
бов’язання по оплаті праці, що замінило («погасило»)
попереднє — зобов’язання по отриманому авансі.

Але остаточне погашення зобов’язань і в першому
випадку, і в другому зв’язано з вибуттям у майбутньому
ресурсів (активів) підприємства, тобто зменшення май-
бутніх економічних вигод.

Іноді , погашення зобов’язання приводить до
збільшення вартості власного капіталу підприємства. Така
ситуація виникає тоді, коли кредитор погоджується одер-
жати як компенсацію від свого партнера акції, випущені
їм у минулих чи звітних періодах. Але й у цьому випадку
і майбутньому варто очікувати зменшення ресурсів
підприємства внаслідок розподілу прибутку (сплати ди-
відендів) чи майна акціонерного товариства.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання
не підлягає погашенню в наступних періодах, виникає
зобов’язання по нарахованих відсотках.

Звичайна сума, що підлягає сплаті для погашення
кредиторської заборгованості, визначається договором
(контрактом) чи розраховується на підставі встановле-
них правил (тарифів, ставок, норм і т.д.).

Дослідити і класифікувати підходи до оцінки зобов’я-
зань, що використовуються в обліку, за національною
нормативною базою неможливо, оскільки  згідно п.12
П(С)БО 11 «Зобов‘язання» надається оцінка тільки  по-
точних зобов’язаннь, які відображаються у балансі  за
сумою погашення. Тобто в національній нормативній
базі відсутній окремий документ, подібний до Концепту-
альної основи фінансової звітності [4], який би висвітлю-
вав загальні підходи до оцінювання об’єктів бухгалтерсь-
кого обліку. Відповідно до пункту 4.55 Концептуальної
основи фінансової звітності зобов’язання у міжнародній
практиці оцінюються за однією з чотирьох видів вартості
наданих на рисунку 1.

Найчастіше за базу оцінки зобов’язань для складання
фінансових звітів, суб’єкти підприємницької діяльності
беруть історичну собівартість, яка комбінується з інши-
ми видами оцінки.

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються
відсотки, відбиваються в балансі по їхній дійсній вартості.
Визначення дійсної вартості залежить від умов і виду зо-
бов’язання. Поточні зобов’язання відбиваються в балансі
по сумі погашення. Сума погашення — недисконтована

Рис. 1. Види оцінок балансової вартості зобов’язань
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сума коштів чи їхніх еквівалентів, що, як очікується, буде
сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичай-
ної діяльності підприємства.

Організація та ведення обліку зобов’язань і правиль-
не відображення їх у фінансовій звітності залежить від
того, наскільки правильно здійснено класифікацію зобо-
в’язань та вибрано класифікаційні ознаки .Залежно від
критеріїв класифікації можуть бути виділено різні види
зобов’язань, які представлено в таблиці 1.

Відповідно до П(С)БО 11 кредиторську заборгованість
можна класифікувати як довгострокову і поточну.

Класифікацію зобов’язань згідно з П(С)БО 11 з ураху-
ванням НП(С)БО 1 та Плану рахунків подано в таблиці 2.

Для того, щоб зобов’язання було визнано поточним,
воно повинно відповідати визначеним критеріям. Воно
повинно бути погашено:

– або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу;
– або протягом операційного циклу підприємства

(тобто проміжку часу між покупкою запасів для здійснен-
ня діяльності й одержанням коштів від реалізації зробле-
ної з них продукції, товарів, послуг), навіть якщо він пе-
ревищує 12 місяців.

Зобов’язання, які не можна назвати поточними, вва-
жаються довгостроковими. Крім того, відповідно до
пунктів 8 і 9 П(С)БО 11 довгостроковим вважається:

– зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати
балансу, якщо первісний термін погашення був більше
ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової
звітності існує угода про переоформлення цього зобов-
’язання на довгострокове (п.8);

Критерії класифікації 
зобов’язань Види зобов’язань 

за тривалістю терміну погашення 
заборгованості 

• поточні зобов'язання 
• довгострокові зобов'язання 

залежно від визначеності терміну та 
оцінки зобов'язань 

• зобов’язання з повністю визначеними умовами 
• забезпечення, 
• непередбачені зобов'язання 

за платністю 
• із виплатою відсотків  позичальнику - відсоткові, фінансові 
зобов'язання, 
• безвідсотков фінансові зобов'язання і 

за видами господарської діяльності • пов'язані з комерційною діяльністю підприємства 
• непов’язані з комерційною діяльністю підприємства зобов'язання; 

за видами кредиторів 
• зовнішні та внутрішні зобов'язання, 
• заборгованість перед банками та інша (небанківська), 
заборгованість перед пов'язаними та непов'язаними сторонами 

за умовами виникнення 
• у зв'язку з одержанням товарів, робіт та послуг (аванси отримані). 
• у зв'язку з нарахуванням витрат, 
• у зв'язку з випуском цінних паперів (векселів, облігацій)  

за виконанням умов погашення 
• прострочені зобов’язання  
• непрострочені зобов’язання 
• відстрочені зобов’язання 

Таблиця 1 – Види зобов’язань згідно критеріїв класифікації

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 5]

– довгострокове зобов’язання за кредитною угодою
(якщо угода передбачає погашення зобов’язання на ви-
могу (позикодавця кредитора) у разі порушення певних
мов, пов’язаних з фінансовим станом позичальника),
умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

а)  позикодавець до затвердження фінансової
звітності погодився не вимагати погашення зобов’язан-
ня внаслідок порушення;

б)  не очікується виникнення подальших порушень
кредитної  угоди протягом дванадцяти місяців з дати ба-
лансу (п.9).

Усі довгострокові зобов’язання, на які нараховуються
відсотки, відбиваються в балансі підприємства по їхній
нинішній вартості. Крім цього, П(С)БО № 11 передбачає
два специфічних моменти, що обговорені в п. 8 і 9 стан-
дарту, коли зобов’язання, що, здавалося б, повинне виз-
наватися поточним, усе-таки є довгостроковим.

Перший момент (п. 8) стосується, довгострокових
зобов’язань, на які нараховуються відсотки (кредити,
позички, облігації, векселі) і які повинні потрапити в розділ
поточної заборгованості по довгострокових зобов’язан-
нях, тобто підмети погашенню протягом 12 місяців з дати
балансу. Такі зобов’язання продовжують залишатися
довгостроковими, якщо:

–  первісний термін погашення складав період, що
перевищує 12 місяців;

– до твердження фінансової звітності мається угода
про переоформлення цього зобов’язання на довгостро-
кове.
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Вид 
зобов'язань Склад зобов'язань 

Оцінка 
зобов'язань в 

балансі 

Рахунки (субрахунки) 
бухгалтерського обліку 

Код рядка 
Балансу 

Довгострокові кредити банків 501, 502, 503, 504 1510 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 505, 506, 511, 512, 
521, 522, 523 1515 

Відстрочені податкові зобов'язання 54 1500 

Д
ов
го
ст
ро
ко
ві

 
зо
бо
в'я
за
нн
я 

Інші довгострокові зобов'язання 

За дійсною 
вартістю, 

визначення якої 
залежить умов та 

виду 
зобов'язання 

531, 532, 55 1515 

Короткострокові кредити банків 601, 602, 603, 
604, 605, 606 1600 

Поточна заборгованість по довгострокові 
зобов'язання 611, 612 1610 

Короткострокові векселі видані 621, 622 1605 
Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 631, 632 1615 

Поточна заборгованість по розрахунках: 
 - по отриманих авансах; 681 1635 

- с бюджетом; 641, 643, 642, 644 1620 

- по страхуванню; 651, 652, 653, 
654, 655 1625 

- по оплаті праці; 661, 662 1630 
- с учасниками; 671, 672 1640 

- по внутрішніх розрахунках. 682, 683 1645 

П
от
оч
ні

  з
об
ов

'яз
ан
ня

 

Інші  поточні зобов'язання 

За сумою 
погашення 

684, 685 1690 
Для виплати відпусток працівникам 471 
На додаткове пенсійне забезпечення 472 
На виконання договірних зобов’язань 473 

На реструктуризацію 474 

За
бе
зп
еч
ен
ня

 д
ля

 
ві
дш

ко
ду
ва
нн
я 

ма
йб
ут
ні
х 
ви
тр
ат

 

На виконання зобов’язань за 
обтяжувальними контрактами 

Визнаються 
витратами 

474 

1620 

Н
еп
ер
ед
ба
че
н

і з
об
ов

'яз
ан
ня

 

Класифікуються за видами діяльності 

Обліко-вуються 
на позабалансо-
вому обліку за 
обліковою 
оцінкою 

042 

В балансі 
не 

відображає
ться 

Таблиця  2 – Класифікація зобов’язань та їх зв’язок з Планом рахунків та звітністю

Джерело: складено автором на основі [1,2,3]

Наприклад, підприємство укладає договір, відповід-
но до якого воно одержує кредит терміном на 3 роки з
умовою погашення основної суми боргу наприкінці тер-
міну, за який справно платить відсотки. Після закінчення
двох з половиною років при складанні балансу за півріччя
бухгалтер зробив проводки:

Дт 501
«Довгострокові кредити банків

у національній валюті»
                    Кт 611
«Поточна заборгованість по

довгострокових зобов’язаннях у
національній валюті»

Тобто перевів заборгованість за довгостроковим кре-
дитом, що спочатку враховувалася на субрахунку 501,
до складу поточної. Однак керівництво підприємства
вирішило відкласти погашення кредиту ще на рік, і домо-
вилося про це з керівництвом банку, оформивши за всіма
правилами додаткову угоду на пролонгацію кредиту,
згідно чого бухгалтером  внесено відповідні корективи в
обліку проводкою:

Дт 611
«Поточна  заборгованість по

довгострокових зобов’язаннях у
національній валюті»,

       Кт 503
«Відстрочені довгострокові

кредити банків у національній валюті».
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Перевівши суму заборгованості за кредитом з поточ-
ної в довгострокову, надалі можна зробити проводки Дт
501 Кт 503.

Другий момент (п. 9), відповідно до якого зобов’язан-
ня продовжує залишатися довгостроковим, стосується
специфічної форми кредитних угод, що повинні бути
погашені за вимогою кредитора у випадку порушення
визначених умов, зв’язаних з фінансовим положенням
позичальника. Щоб довгострокове зобов’язання по такій
угоді вважалося довгостроковим, необхідно кілька умов:

– угода повинна бути порушена;
– до твердження фінансової звітності займодавець

погодився не вимагати погашення зобов’язань унаслі-
док його порушення;

– виникнення подальших порушень кредитної угоди
не очікується протягом 12 місяців з дати балансу.

Класичним прикладом таких кредитів є кредитні лінії,
кредитування по поточному рахунку (поточний раху-
нок із правом овердрафта), тобто кредити, надані в таких
сумах, що можуть бути погашені за вимогою кредитора
для заповнення тимчасового недоліку в оборотному ка-
піталі на термін від 1 до 2 років.

Для обліку короткотермінових кредитів і позик у Плані
рахунків передбачено рахунок 60 «Короткотермінові по-
зики», на якому здійснюється облік розрахунків за кре-
дитами банків у національній та іноземній валютах, термін
повернення яких не перевищує року з дати балансу, та за
протермінованими позиками. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що рахунок 60 «Короткотермінові пози-
ки» призначений переважно для обліку банківських кре-
дитів, оскільки за цим рахунком не визначено окремого
субрахунку для обліку позик. У разі, якщо підприємство
отримало позику від небанківських установ, то запропо-
новано для обліку цієї позики відкрити додаткові субра-
хунки: 607 «Інші короткотермінові позики в національній
валюті» та 608 «Інші короткотермінові позики в іноземній
валюті» [5, 53].

ВИСНОВКИ
Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чин-

ників, що впливає на ліквідність, кредитоспроможність і
стійкість підприємства. Раціональна організація обліку
зобов’язань сприяє зміцненню договірної і розрахунко-
вої дисципліни, прискоренню оборотності оборотних
коштів а, отже, поліпшенню фінансового стану підприє-
мства, а правильно розроблена стратегія управління зо-
бов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і

відповідальної фірми. Запропоновані шляхи вирішення
проблем відображення обліку поточних зобов’язань
сприятимуть їх повному та достовірному відображенню
на рахунках бухгалтерського обліку. Це, в свою чергу,
дозволить врегулювати взаємовідносини між суб’єкта-
ми господарювання та іншими учасниками господарсь-
ких відносин під час здійснення поточних зобов’язань.
Прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі
інформації про поточні зобов’язання, що формується у
системі бухгалтерського обліку. Чітка організація і мето-
дика обліку нададуть можливість забезпечити отриман-
ня об’єктивної інформації для аналізу і контролю поточ-
них зобов’язань, проведення якого сприяє ефективному
формуванню, підготовці та прийняттю управлінських
рішень щодо діяльності підприємства та підтриманню
їхньої фінансової стійкості та платоспроможності на ви-
сокому рівні.
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Олійник Т. О., Каракулова А. П.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ОТЧЕТНОСТЬ
В статье рассмотрены экономическое и правовое подходы к определению сущности обязательств, выясне-

но наличие различных подходов к классификации текущих обязательств, обоснована необходимость выделения
различных классификационных признаков для группировки обязательств с целью их оптимизации, рассмотре-
ны виды оценок балансовой стоимости обязательства “ обязательств и предложены для бухгалтерского
учета займов открытия дополнительных субсчетов. Выявлено несоответствие построения типового плана
счетов в части текущих зобов?язань с базовыми принципами его построения.
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Oliinyk T. O., Karakulova A. P.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF LIABILITIES ACCOUNTING AND THEIR REPORTING
In this paper, economic and legal approaches to the definition of the nature of liabilities are analysed; the existence of

different approaches to the classification of current liabilities is found out; the necessity of distinguishing various
classification features to group obligations with the aim of their optimization is substantiated; the types of evaluations of
liabilities book value are examined and opening of additional subaccounts for the loans accounting is proposed. The
inconsistency between the construction of a typical chart of accounts in terms of current liabilities and the basic principles
of its construction is revealed.

Key words: liabilities, long-term liabilities, current liabilities, following expenses and payments security, classification
of liabilities, valuation, accounting, financial reporting.
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ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядається сутність реклами, її функції, засоби поширення та значення у функціонуванні
підприємства. Проведено порівняльний аналіз визначень поняття «реклама» а запропоновано авторське визна-
чення. Визначено позиції, які враховуються при формуванні плану рекламної діяльності. Надано харакетристи-
ку засобів поширення релами з виокремлення переваг та недоліків кожного з них. Також показано значення
реклами для підвищення конкурентоздатності компанії.

Ключові слова: реклама, види реклами, інформація, підприємство, конкурентоздатність.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку економіки України

відрізняється високим рівнем нестабільності її структур-
них компонентів, що спричинений різними дестабілізац-
ійними факторами. Ця особливість зумовлює не-
обхідність удосконалення маркетингової системи підприє-
мства, насамперед, у контексті вирішення завдання про-
сування товару на ринку. Найбільш поширеним інстру-
ментом такого просування є реклама. Реклама в сучас-
ному світі являє собою складне соціальне явище, тому
що надає вплив майже на всі сфери життя суспільства:
виробничу (реклама виступає як знаряддя збуту вироб-
леного товару); соціальну (реклама виконує комуніка-
тивну функцію, поєднуючи інтереси різних груп сусп-
ільства); морально-правову (цивілізована реклама слу-
гує інструментом пропаганди етичних і правових норм
у торгівельно-економічній діяльності); культурно-освіт-
ню. Кожне підприємство усвідомлює потребу в рекла-
муванні своїх товарів і послуг. Але у них, як правило,
мало коштів, які можна витратити на рекламу.  До того ж
лише небагато підприємств вміють ефективно викорис-
товувати рекламу в своїй маркетинговій діяльності. Ба-
гато організацій проводять рекламні кампанії хаотично,
без чіткого плану, що знижує їх ефективність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питання аналізу сутності і значення рек-

ламної діяльності підприємства знаходяться в центрі ува-
ги вчених. Серед дослідників цієї проблематики слід виз-
начити: Н.Кочкіну [1], Д.Крикунову [2], Б.А.Обритько [3],
Е.Ромата [4], Т.І.Лук’янець[5], З.Н.Левешко [6], Ф.Джеф-
кінса [7], У.Р.Лейн та Дж.Т.Рассела [8], С.Моріарті [9]. Усе
це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило
вибір напряму дослідження.

Погляди науковців та практиків щодо аспектів реклам-
ної ефективності не одностайні. Їх можна поділити на
тих, які вважають, що при плануванні й управлінні рек-
ламною діяльністю, доцільніше використовувати стандар-

тизований підхід, та тих, які вважають за необхідне вико-
ристовувати локальний підхід.

МЕТА СТАТТІ
Розкрити сутність реклами та її значення для підприє-

мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Рекламна діяльність підприємства стає індикатором

свободи підприємницької діяльності, ефективним інстру-
ментом впливу на соціально-економічну поведінку по-
тенційних споживачів і спрямовується на вирішення
складної проблеми – формування попиту. Слід зазначи-
ти, що здійснення рекламної діяльності підприємства
сприяє поповненню місцевих бюджетів, стосується та
зачіпає інтереси всіх учасників рекламного ринку – рек-
ламодавця, виробника, розповсюджувача реклами та
споживача.

Реклама є невід’ємною умовою розвитку конкуренції,
оскільки несе в собі певну інформацію і виступає орієн-
тиром для споживачів. Вона інформує споживача про
різноманітність ринку товарів і послуг. Тобто вона сама
по собі не формує потребу, а інформує про предмети,
які здатні задовольнити ті чи інші потреби, тим самим
стимулюючи її.

Вітчизняні та зарубіжні науковці  багато  праць  при-
святили  визначенню  терміну  «реклама»,  деякі  з них
наведемо  у  табл.1.

Після проведення дослідження та  аналізу особливос-
тей визначення терміну  «реклама» можна запропону-
вати  власне визначення: реклама – це поширювана за
допомогою засобів комплексу маркетингу в будь-якій
формі інформація про фізичних (депутати, підприємці,
урядовці)  та юридичних (компанії) осіб, товари і послу-
ги, яка буде інформувати покупців,  сприятиме збільшен-
ню попиту на ринку.

Мета реклами  – привернути увагу, викликати інте-
рес, передати споживачеві інформацію і змусити його
діяти певним чином. Виробити товар ще недостатньо,
важливо, щоб він знайшов свого споживача. Тому рек-

Лифар В. В., Кунчева К. С., 2017©
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Автор Сутність Особливості 
1 2 3 

Закон ВРУ   
«Про рекламу» 
 [10] 

Реклама   –  це спеціальна інформація про осіб чи 
продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі 
та в будь-який спосіб з метою прямого або 
опосередкованого одержання прибутку. 

Відповідно до законодавчого визначення 
терміну, реклама  –  це інформація. 

Ученова В.І., 
Старих Н.В.  
[11, с.6] 

Реклама – це відгалуження масової комунікації, у руслі 
якого створюються та поширюються інформативне  
(образні), експресивно (суґестивні) тексти, адресовані 
групам людей метою спонукати їх до за потрібне 
рекламодавцю вибору і вчинку 

Вважають, що  реклама дає  поштовх для  
просування товару на ринку, сповіщення 
споживачів і створення попиту на ці 
товари і послуги 

Мочерний  С.В. 
[12, с.277] 

Реклама  –  будь-яка форма повідомлень, які 
використовує фірма, для інформування, переконання 
або нагадування людям про свої товари, послуги, ідеї 
суспільної діяльності 

Зазначає, що реклама  –  це цільова 
інформація про споживчі властивості 
товарів та послуг з метою їх 
популяризації і збуту цільова інформація 
про споживчі властивості товарів та 
послуг з метою їх популяризації і збуту 

Макмміллан Г. 
[13,  с.455] 

Реклама  –  це дії фірми, що сприяють збільшенню 
обсягу продажів її продукції, при цьому головна   
мета полягає в збільшенні числа покупців, які 
віддають перевагу продукції фірми, а не продукції її 
конкурентів. 

Стверджується, що реклама є джерелом 
недосконалості ринку, зокрема шляхом 
створення вхідних бар’єрів і   
диференціації продукції, солідні фірми 
володіють деякою свободою дії при 
встановленні ціни 

Шемшученко 
Ю.С.  [14, с.766] 

Реклама – спеціальна інформація про осіб чи 
продукцію, яка поширюється в будь-якій формі та в 
будь-який спосіб з метою прямого або 
опосередкованого одержання прибутку. 

Вважає, що реклама спрямована на 
невизначене коло споживачів, 
забезпечення формування або 
підтримання інтересу до відповідних осіб 
чи продукції, сприяє реалізації товарів, 
виявляє вплив на потенційних 
споживачів, 

Конопліцький 
В.А. [15, с.573-
577] 

Реклама – є однією з складових частин маркетингу, що 
просуває товар на ринок,      здійснюється спеціальною 
службою фірми-виробника і незалежними рекламними 
агентствами 

Розглядає рекламу як комерційну 
інформацію про товари, послуги і т.п. з 
метою сповіщення споживачів і створення 
попиту на ці товари і послуги  

Котлер Ф.  
[16, с.558] 

Реклама –  форма неособистих презентацій та 
просування ідей, товарів або послуг. 

Визначення  є неточним. 

Ромат Е.  
[4,  с.38-39] 

Реклама – є видом соціальної масової комерційної 
комунікації, що формується й оплачується 
рекламодавцем (продавцем) і спрямований на 
потенційних покупців (споживачів) об’єкта 
рекламування (товару, послуги, іміджу, ідеї, особи, 
організації, держави, території, тощо). 

Дає визначення реклами з використанням 
комунікаційного підходу. 

Таблиця 1 – Підходи до визначення  поняття «реклама»

ламне звернення має повідомити дещо важливе і цікаве
для споживача, про щось виключне, особливе, чого нема
в інших товарах. Звернення в рекламі повинно бути прав-
дивим, доказовим і виголошеним доступно, вчасно, щоб
покупець звернув увагу на рекламований товар (послу-
гу) і придбав його. 

Реклама повинна вирішувати такі завдання:
– встановити зв’язок з потенційним покупцем, пред-

ставити йому товар і запропонувати його купити;
– створити образ товару;
– створити образ підприємства;
– почати і завершити торгову операцію;
– здійснити позиціонування товару;
– забезпечити вихід нового товару на ринок;
– забезпечити вихід підприємства на новий ринок або

на нові його сегменти;
– розширити уявлення споживачів про цілі і способи

можливого використання товарів [12, с. 208].

У міжнародній практиці до реклами пред’являються
наступні вимоги: 

– реклама не повинна містити тверджень чи нагляд-
них зображень, які можуть образити суспільство чи ок-
рему групу осіб; 

– реклама має бути складена таким чином, щоб не
обманути довір’я покупця використовуючи нестачу в
нього досвіду або знань; 

– реклама не повинна в якості доказу посилатися на
забобони, вона не повинна без достатньої причини гра-
ти на почутті страху; 

– реклама не повинна вводити споживача в оману у
відношенні якості рекламованого товару, його ціни, суп-
роводжуючих послуг, гарантійних умов; 

– реклама не повинна містити неправдивих відомос-
тей про інші підприємства, які можуть викликати до них
чи їхніх товарів зневагу чи насмішку; 

Джерело: складено авторами
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– реклама не повинна містити таких зображень, де
ігноруються загальноприйняті міри безпеки, що таким
чином може заохочувати до халатності та недбалості;

– реклама не повинна зловживати довір’ям людей, які
страждають хворобами і не здатні в даний момент кри-
тично оцінити рекламу, що пропонує їм засоби для ліку-
вання чи виздоровлення [10, с. 32]. 

Реклама згідно своєї соціально-економічної сутності
виконує багато функцій (рис. 1).

Економічна функція – реклама стимулює збут това-
ру і сприяє зростанню прибутку, прискоренню процесу
купівлі-продажу.

Освітня (інформаційна)  – реклама виступає як засіб
навчання: споживач не тільки дізнається про товари і
послуги, але і відкриває для себе способи вдосконалення
життя.

Комунікативна  –  за допомогою опитувань і анкет,
аналізу ринкових процесів і внутрішньофірмових дослід-
жень підтримується зворотний зв’язок фірми (підприє-
мства) з ринком і споживачем.

Контролююча  – контролює процеси формування
переваг груп споживачів щодо різних товарів.

Управління попитом (маркетингова)  – використову-
ючи можливості спрямованого впливу на споживача,
реклама не тільки формує попит, а й керує ним за допо-
могою зменшення або збільшення обсягу рекламної
інформації та складання графіків її подачі.

Громадська (соціальна)  – за допомогою реклами
передається повідомлення, адресоване безлічі осіб, які
пропагує яке-небудь позитивне явище, подія, заклик, на-
гадує про ювілейну дату в житті суспільства, поперед-
жає про негативні наслідки певних подій і т.п.

Стимулююча функція  – нагадування, спонукання до
покупки, встановлення контактів.

Психологічна функція  – вплив на емоційні і розу-
мові процеси, на формування та розвиток потреб, на
почуття самооцінки, престижу, погляди й уподобання
споживачів, їх устремління [13].

Рисунок 1 – Функції реклами

При формуванні плану рекламної діяльності повинні
враховуватися:

а) стадія життєвого циклу товару, ставлення до товару
споживача, наявність конкурентних товарів, а також конку-
рентної реклами на аналогічний товар (послугу, ідею);

б) мета реклами –  звертається увага на ступінь по-
пулярності даного товару та забезпечення бажаного
іміджу товару і фірми;

в) об’єкт реклами –  виділяється галузь економіки,
розміри і структура підприємства, психологічні чинники;

г) зміст реклами –  формулюється концепція орган-
ізації реклами, визначається, що необхідно рекламувати;

д) засоби реклами –  обгрунтовуються способи до-
ведення реклами до споживача, клієнта з завідомо пев-
ним ефектом;

е) рекламний бюджет –  включає загальну структу-
ру бюджету, порівняльний аналіз бюджету фірми і кон-
курентів, калькуляцію витрат на рекламу, план реклам-
них заходів, де вказуються частота повторення реклами,
обгрунтування і вид рекламних засобів, рівень якості,
терміни рекламних кампаній;

ж) контроль за ефективністю реклами –  припускає
зіставлення витрат на рекламу з прибутком від реалізації
товару.

Засоби реклами (канали поширення рекламних звер-
нень) вибираються таким чином, щоб ефективно досяг-
ти уваги цільової аудиторії. Причому основними крите-
ріями при виборі каналів поширення рекламних послань
є забезпечення максимального охоплення цільової ауди-
торії, відповідність вартості розміщення реклами реклам-
ному бюджету і відповідність характеру рекламного по-
відомлення особливостям каналу. Крім того, вибір за-
собів реклами здійснюється таким чином, щоб забезпе-
чити необхідне географічне охоплення споживачів і ба-
жану частоту й форму подачі матеріалу. Крім того, при
виборі засобів поширення рекламних послань варто мати
на увазі, що разовий, одиночний контакт з потенційним
покупцем не має практичної комерційної цінності.
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Найчастіше запорукою високої ефективності реклам-
ного повідомлення може послужити комбінація викори-
стовуваних засобів поширення інформації, яка подана у
табл. 2.

В даний час реклама розширила свої можливості і
займається не тільки просуванням товару і послуг, а й
створенням іміджу, брендингу та ін., тому число рекла-
модавців значно збільшилося. Зараз реклама часто оріє-
нтується на «свого» покупця, психологічно готового вже
купити товар, але для цього йому потрібно подати так

Засіб поширення 
реклами 

Рекламна 
аудиторія Рекламодавець Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 
Щоденні газети Широка 

аудиторія, 
індивідуальні 
споживачі. 
 

Роздрібна торгівля; 
роздрібна торгівля, 
розташована у 
визначеній місцевості; 
сфера обслуговування 

Своєчасність;          
велике охоплення 
місцевого ринку; 
високий ступінь 
сприйняття; 
визначеність за 
місцем 
розташування. 

Короткочасність    
(незначна кількість 
вторинних читачів); 
невибіркова 
аудиторія;низька 
якість відтворення 
повідомлення; 
обмежене коло 
читачів. 

Журнали Широка 
аудиторія 
індивідуальних 
споживачів, 
посередників, 
фахівці. 
 

Роздрібна 
торгівля;виробники 
товарів широкого 
вжитку; виробники 
товарів і послуг для 
фахівців. 

Висока якість 
відтворення 
реклами; значна 
кількість вторинних 
читачів;висока 
вибірковість 
аудиторії. 

Висока вартість 
розміщення реклами; 
тривалий часовий 
розрив між подачею 
рекламної інформації і 
її появою в журналі. 

Телефонні 
довідники 

Широка 
аудиторія 
визначеної 
території 
 

Роздрібна торгівля; 
сфера обслуговування. 

Близькість 
рекламодавця до 
споживача. 
 

Низький ступінь 
впливу на 
потенційного 
споживача. 
 

Поштова реклама Аудиторія, що за 
складом і 
кількістю 
контролюється 
рекламодавцем 
 

Роздрібна торгівля;     
сфера обслуговування; 
виробники товарів. 

Персональне 
звертання до 
аудиторії.  
Можливість 
передати повнішу 
інформацію 

Високі витрати на 1000 
рекламних контактів.  

Радіо Аудиторія, що 
розташована в 
зоні роботи 
радіостанції. 
 

Роздрібна торгівля;сфера 
обслуговування; 
суспільні й політичні 
організації. 

Масовість; високе 
демографічне 
охоплення; 
невисока вартість. 

Невисокий ступінь 
вибірковості; 
представлено тільки 
звуковими засобами; 
невисокий ступінь 
привернення уваги. 

Зовнішня реклама Широка 
аудиторія, 
зосереджена 
поблизу 
рекламних точок. 

 

Роздрібна торгівля; 
сфера обслуговування 
(як правило розташована 
поблизу розміщеної 
реклами). 

Висока частота 
повторних 
контактів; високий 
ступінь сприйняття; 
невисока вартість. 

Невисока вибірковість 
аудиторії; обмеження 
інформаційного і 
творчого характеру. 

Телебачення Широка 
аудиторія. 
 

Роздрібна торгівля;сфера 
обслуговування; 
суспільні і політичні 
організації; виробники 
товарів широкого 
вжитку. 

Широта охоплення; 
привернення уваги 
та якість 
відтворення 
рекламного 
звертання з вик-
нням зображення. 

Виробництво і 
розміщення реклами; 
короткочасність 
рекламного контакту; 
невисока вибірковість 
аудиторії. 

Таблиця 2 – Характеристика засобів поширення реклами [14]

інформацію, щоб він зробив вибір на користь товару
рекламодавця. 

Для досягнення найбільшого успіху в своїй діяльності
керівникам підприємств необхідно враховувати рекла-
му як інструмент маркетингу. Керівники підприємств
часто недооцінюють силу реклами або скупляться на
розробку і проведення ефективних рекламних кампаній,
що, звичайно, позначається на ефективності комерцій-
ної діяльності. Небажання витрачати кошти та зусилля на
рекламу, ймовірно, криється  в нерозумінні ролі та місця

Джерело: складено авторами



   51

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

реклами у ринковій діяльності. Однак, важко розрахову-
вати на успіх, якщо реклама хороша, але товар/послуга
не витримує конкуренції, має неприйнятну ціну, слабку
систему розподілу, штат продавців або обслуговуючого
персоналу малий, не має відповідної кваліфікації, а кері-
вники підприємства не цікавляться задоволеністю спо-
живачів товаром/послугою та їх ставленням до підприє-
мства.

Одним з найуспішніших прикладів впливу реклами
на обсяг прибутку став вірусний ролик «First Kiss» (Пер-
ший поцілунок). В ньому 10 незнайомців дивилися на
губи і намагалися один одного поцілувати. Найголовні-
ше те, що 89 млн. людей, які переглянули цей ролик на
Youtube, так і не зрозуміли, що рекламодавцем виступив
бутик одягу в Лос-Анджелесі «Wren». Ролик «Перший
поцілунок» обійшовся рекламодавцю в більше ніж 1000
дол. США, але це відео було номер один на Youtube. Відео
привернуло більше трафіку, ніж багато рекламних роликів
від відомих брендів, у яких в запасі є величезний реклам-
ний бюджет і відмінно тренована команда.  Бренд одягу
«Wren» отримав  за перегляди більш 780000 дол. США.

 Основна мета реклами для сучасного підприємства –
залучення якомога більшої кількості покупців до пропо-
нованого товару чи послуги, тому вона завжди пере-
слідує комерційну мету. Таким чином, реклама в сучас-
ному світі стає сама продукцією в результаті чиєїсь діяль-
ності і товаром, що купується рекламодавцем.

Отже, реклама відіграє активну роль у діяльності
підприємства, але має не тільки переваги, а й недоліки.

До переваг реклами можна віднести:
 – можливість залучення великої аудиторії;
– низька вартість одного рекламного контакту;
– у наявності мається велика кількість різних ЗМІ і

можна вибрати найбільш підходящі для цільових сег-
ментів;

– можливість контролювати зміст повідомлення, його
оформлення, час виходу;

– можливість змінювати повідомлення в залежності
від реакції цільового сегмента;

– висока імовірність того, що рекламне повідомлен-
ня дійде до потенційного споживача;

– імовірність того, що покупець прийде до рішення
про покупку до контакту безпосередньо з продавцем.

Головні недоліки реклами полягають у наступному:
– рекламне повідомлення є стандартним, негнучким;

немає можливості зосередиться на індивідуальних по-
требах клієнта;

– рекламне повідомлення є коротким;
– деякі види реклами вимагають великих інвестицій;
– у ряді випадків необхідно довго чекати розміщення

рекламного повідомлення.
В цілому, реклама може як позитивно, так і негативно

впливати на рівень цін і навіть на характер конкуренції та
ефективність. Позитивний вплив реклами полягає у тому,
що вона забезпечує споживачів дешевою інформацією
щодо конкуруючих продуктів, допомагає впроваджува-
ти нові конкурентоспроможні товари у галузі із високою
концентрацією ринку, знижує монопольну владу окре-
мих виробників на ринку. Негативний вплив реклами в
тому, що нав’язуючи певні погляди й створюючи бар’є-
ри для входу у галузь, вони можуть сприяти істотному
зростанню монопольної влади.  У кожному разі,
реклама – це двигун прогресу, за допомогою якого кож-
не підприємство підвищує попит на свою продукції, стає
більш конкурентоспроможним, підвищує свою ринкову
частку на ринку та створює позитивний імідж на ринку.

ВИСНОВКИ

Отже, реклама є важливою складовою у функціону-
ванні будь-якого підприємства в сучасних ринкових умо-
вах, зокрема, відіграє важливу роль у формуванні конку-
рентоздатності підприємства. Порівняльний аналіз виз-
начень поняття «реклама» дозволив надати власне трак-
тування цього терміну, акцентуючи увагу на інформац-
ійному аспекті реклами та застосування комплексу мар-
кетингу. Надана характеристика засобів поширення рек-
лами виявила переваги і недоліки кожного з них. Практи-
ка більшості підприємств та наведені приклади доводять,
що правильно підготовлена та розміщена реклама пози-
тивно впливає на ефективність функціонування підприє-
мства (збільшення обсягів продаж, створення позитив-
ного іміджу підприємства, формування стабільного по-
питу на товари і т.п.).

Предметом подальших досліджень буде аналіз скла-
дових реклами та їх вплив на формування іміджу підприє-
мства.
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Лыфарь В. В., Кунчева К. С.
ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается сущность рекламы, ее функции, средства распространения и значение в функ-

ционировании предприятия. Проведен сравнительный анализ определений понятия «реклама», предложено
авторское определение. Определены позиции, которые учитываются при формировании плана рекламной дея-
тельности. Представлены харакетристики средств распространения рекламы с выделением преимуществ и
недостатков каждого из них. Также показано значение рекламы для повышения конкурентоспособности
компании.

Ключевые слова: реклама, виды рекламы, информация, предприятие, конкурентоспособность.

Lyfar V. V., Kuncheva K. S.
THE SIGNIFICANCE OF ADVERTISING FOR EFFECTIVE  OPERATION OF THE ENTERPRISE
In the article the essence of advertising, its  functions, distribution means and significance in the functioning of the

company are considered. The comparative analysis of the term «advertising» was conducted and the authors determination
was offered. The positions, which are taken into account when forming the plan of advertising activity, were defined. The
characteristics of advertising distribution means are presented with advantages and disadvantages apportionment of
each one. Also the significance of advertising  for the company competitiveness increase is showed.

Keywords: advertising, types of advertising, information, company, competitiveness.
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ANALYSIS OF BROADCASTING SEGMENT OF MEDIA MARKET IN
UKRAINE AND ITS POTENTIAL

The study revealed that the broadcasting industry is developing rapidly. Nowadays telecommunications occupy a
leading position among all feasible kinds of dissemination. Although the Ukrainian broadcast has great potential, the
investment attractiveness remains relatively low. It was determined that market leadership in media services can move to
new, unconventional methods of content distribution due to the rapid growth of digital technologies.

The study revealed limitations of investment attractiveness of the Ukrainian market and presented methods of its
improvement.

Originality: аpplying of complex methods of market allowed researching the broadcasting segment of the global
media market and the specifics of its operation at present day. Based on identified trends, the potential of telecommunications
development in Ukraine was evaluated and the ways of its subsequent implementation were presented.

Key words: industry analysis, broadcast, media market, telecommunication, potential.

STATEMENT OF THE PROBLEM
Analysis of Ukrainian segment of the media market is

inextricably linked with the study of global trends in the
field of broadcasting. Relevance of the work lies in the need
of identification of the main problems, associated with the
deterioration of the investment attractiveness, and methods
of its solving.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS

The question of the future development of the
telecommunication market was researched and discussed
on conferences of world and European organizations such
as the Organization for Economic Co-operation and
Development [1], the European Broadcasting Union [2].
Investment attractiveness and financial indicators are
studied by International Finance Corporation [3]. Trends in
the development of modern technologies and market
forecast were covered by Ben Keen [4] and other researchers.
However, not enough attention is paid to the level of
Ukrainian media market and its attractiveness in the field of
telecommunications.

DEFINITION OF THE OBJECTIVES
The aims of this study are the determination of the main

problems in domestic broadcasting market and analysis of
its potential. The main impediments and ways of
development of broadcasting in Ukraine should be outlined.

BASIC MATERIAL RESEARCH
Broadcast, as a segment of the media market, is

characterized by a rapidly developing and changing
dynamics of key performance indicators. In the context of
steep scientific and technological progress, the question

about updating methods and forms of ensuring the provision
of quality services is raising. Broadcasting industry in
Ukraine needs large-scale changes that can be implemented
with a positive investment climate.

Broadcast in general is the distribution of video and/or 
audio  content to a scattered audience via any
electronic mass communications devices. Broadcasting is
usually associated with radio and television translation
though today it is supplemented by new developed
branches.  Broadcasting may be distributed in several ways
by different physical facilities. Broadcasting industry now
includes radio stations, television (cable, satellite and
interactive), Internet (online content), film production and
distribution. Industry also consists of networks that create
content or acquire the right to broadcast television and radio
programs. Broadcasting as media dependent industry relies
on heavy infrastructure such as distribution channels, end-
consumer devices, content production tools, and initial
funding to guarantee operation.

According to European Broadcasting Union,
broadcasting industry remains to be the leader in consumers’
ordinary life [2].

It was expected that broadcasting industry will continue
to skyrocket. According to the European Broadcasting
Union, European broadcasting and cable TV industry is
expected to reach almost €100 billion in 2015, representing
more than 12% market growth in previous four years [2; 4].

To reflect the specificity of broadcasting industry the
Michael Porter’s model «Five Competitive Forces» can be
shown.

Threat of new entrants is quite miserable due to:
High start-up capital requirement;
High sunk costs;
Difficult access to distribution. Distribution channels

are controlled by existing players;
Nechaeva I., Kalishchuk K., 2017©
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Figure 1 – Film and TV revenues in 2013 (Europe - €bn) (based on European Broadcasting Union research [2])

Figure 2 – Five Competitive Forces

Licensing  and coping with regulation authorities;
Market  saturation;
Serviceable used equipment is expensive;
Economies of scale (minimum size requirements for

profitable operations);
Steeper learning curve because of mature market;
Scarcity of important resources, e.g. qualified expert staff.
We find that bargaining power of suppliers has low-

medium strength of force mostly because the supplying
industry comprises a large number of small operators.
However most suppliers have been acquired or have tie-up
contracts with broadcasters. Provided services are
undifferentiated and can be replaces by substitutes. But
the switching costs from one supplier to another are quite
high that pose a major challenge for broadcasters.

Broadcast as industry has extremely high force of
bargaining power of buyers.  It is buyers who dictate
television programming choices. Viewers’ tastes frequently
change, providing little loyalty to any particular network.
Increasing globalization and a variety of alternative
sources of entertainment create a market of consumers.
Besides, customers incur no switching costs.

Competition on the industry also has high impact due to
the following assumptions:

Players have similar strategies;
Highly fragmented industry;
High fixed cost;
Highly diversified rivals;
High exit barriers;
Unforeseen advantages in new telecommunication

technologies.
Decades ago, strength of force of substitute threat for

broadcasters was minimum. Nowadays, technical advance
and development created a niche of available and partly
free content. In this case, broadcasters try to increase its
online presence, diversify linear revenue streams and
maintain high quality of its services.

The global broadcasting industry has going through a
major technical up gradation phase recently, with features
such as IPTV (Internet Protocol Television), VOD (Video on
demand), Mobile TV and DVR’s (Digital Video Recorders)
etc. Technical advance no longer stay constant. Skyrocketing
technical progress accelerates business operations and
consequently the leading players in the market are forced to
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adapt technology, though they are unsure of the potential
of these technologies in the medium-long term future.

The most potential segment of broadcasting industry is
IPTV technology [5]. It was expected that by the end of
2014 IPTV services would become the leader, providing 14%
of growth, followed by satellite TV platform with 7%.

Linear Broadcast TV viewing now has a slight downward
trend. At the same time online video revenue has increased
more than quadrupled. It was projected that the U.S. digital
video ad spending will grow by 41% in 2014 [6].  Main
industry players segregate digital content and provide new
strategies.  Despite of influence of online content and
rapidly growing technologies, broadcasters are still very
profitable business players. Instead of traditional streams
of revenue, companies develop multi-channel network
business, grow online business, expand non-linear services
and strengthen online advertising sales capabilities.

Industry faces difficulties.  Most significant is that rights
retention is becoming more challenging and competitive in
key markets. Another crucial problem is governance policy.

Figure 3 – Growth of broadcast segments, in percent (based on ABI Research [5])

Figure 4 – Potential of Broadcasting and Media Market, % (based on European Broadcasting Union research [2])

Thus, tax policy and countries’ legislation create a great
influence at companies operating in the market. In addition,
the entertainment and communications industries are in the
midst of a digital revolution.  To remain competitive,
broadcasters must embrace, or at least respond to new
technologies.

Here comes a question «What sectors and what markets
should be invested». The US and the EU are two of the
largest regional markets in the global broadcasting industry.
They are also the most innovative media markets worldwide.
But Western Europe and North America are the most
saturated market with global leading broadcasting
conglomerates and advanced technologies. New models of
broadcasting are widely spread through the regions that
caused low rate of growth. Instead, emerging markets like
Latin America and Asia are characterized by steep growing
pace. Entering new markets like Middle East and Turkey
has a significant potential for global broadcasting
companies. According to GSMA, average penetration in
emerging markets leapt from 19% in 2004 to 99% in 2014 [7].
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Global economic growth over the medium term will
increasingly be driven by emerging markets.

Specific, significant pockets of growth and associated
investment opportunities remain in the industry and can be
found across the value chain and across most emerging
geographies. These fundamentals, combined with attractive
valuations for assets in emerging markets, should allow
investors to generate attractive returns by investing in
broadcast sector. Despite overall optimism, investors should
constantly monitor global trend, world economic conditions
and possible risks.

Generally, broadcast sector of media market has proven
to be one of the most attractive sectors for investing
nowadays. This is confirmed by data from the IFC/World
Bank, which shows that investments realized by the IFC in
the telecommunication sector have been increased over last
period [3]. This sector generated the highest returns within
its scope, outperforming other sectors.

 Ukraine, in turn, has a developing media market with
available and unoccupied segments for entering.

The following types of broadcasting are spread in
Ukraine: satellite, terrestrial, cable, wire and multichannel.

In 2014 there were 1 660 TV and radio broadcasting
companies and program service providers in Ukraine
including 76 subjects of information activity [7]. Among
them there are such TV and radio licenses: satellite - 104, air
- 536, cable (TV only) – 147 and wire (radio only) – 254. Also
729 licenses were granted for program service providers.
Besides, only 102 Ukrainian media companies have IPTV
licenses. Here lies a potential of future digital technologies
expansion, which could create increasing demand and
consequently could increase attractiveness for investors.

Recently, it was provided the transition from terrestrial
to cable television though these changes were quite
challenging for the country in consequence of different
reasons. Today there is also a problem of transitioning from
cable television to digital television. This could be explained
by the threat of the closure of the local channels, which may
be financially unable to bear all the expenses. The same
reason may be transferred to the consumers. Providing and

Figure 5 – Ukrainian broadcasting industry (based on data of National Television and Radio Broadcasting  Council of Ukraine [7])

wide spreading of digital television assumes the need of
special devices, data receiver or decoder.  Since it is
impossible to receive the digital signal without it, consumers
will be forced to buy it or stay beyond information and
entertainment resources.

Another way to correspond to global trends is
purchasing another even more expensive device - TV set
with Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) format.
Since digital coverage was insufficient, and users have not
been adequately provided with devices for watching
television in DVB-T, the shutdown of the analog signal will
be delayed. It will start in 2017 [8].

3G is the third generation of mobile telecommunications
technology, which supports services that provide higher
transfer rate of information. It can be applied to wireless
voice telephony, mobile Internet access, fixed wireless
Internet access, video calls and mobile TV technologies.
Recently first lots of 3G licenses were obtained by the main
players of communication industry of Ukraine [9]. It means
that Ukrainian broadcasters will receive higher competitive
pressure from online and social media sector.

While Ukrainian market has just received 3G capabilities,
developed media markets widely use 4G technologies, next
generation of communication. Moreover, 5G is currently in
the process of being defined.

In view of the above, Ukraine is moving towards the
new technological broadcasting format, though the pace of
development lags from developed countries. On the other
hand, it means that Ukrainian market is more attractive due
to its great potential. It creates new possibilities for investors
to develop new multichannel networks, different kinds of
content production tools, providing high quality of
broadcast. But tendencies within digital implementation
should not be abandoned. Rapidly changing technical
conditions, variation of consumers’ tastes and constantly
developing business models could jeopardize the existence
of traditional broadcasters.

We cannot avoid mentioning the lack of legislation in
the country. Ukrainian market has high entry barriers in the
field of television and broadcasting at the legislative level
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in Ukraine. All telecommunications operators must obtain a
license for broadcasting. In fact, the laws do not clearly
define how digital TV will be introduced and implemented.
Broadcasting sector in Ukraine is controlled by three basic
laws: «On the National Council of Ukraine on Television
and Radio» «On Television and Radio», «On the
radiofrequency resource of Ukraine» [10; 11; 12]. Some of
the aspects are contrary one to another.  In addition, all
broadcasters must also obtain other permits, such as the
permit for the operation of radio electronic equipment and a
conclusion on electromagnetic compatibility of radio
electronic devices. Beside this, foreign investors do not
receive a proper guarantee of their interest.

Another crucial problem is monopolization of the pay-
TV market. As the National Council of Ukraine on Television
and Radio is the only government agency that is responsible
for licensing of all the kinds of broadcasting, it also should
prevent monopolization of the market and propose new ways
of improvement of internal market.

According to Cabinet of Ministers of Ukraine, the license
preferences are given to business that are using certain TV
signal distribution technologies - the technology of satellite
platform with DTH (Direct to Home), Mobile WiMAX
technology, etc. It means that there are some prerequisites
for increasing of paces of saturation of the Ukrainian market
with new advanced technologies.

Yet we believe that Ukraine’s legislation of broadcasting
sector is not adequately effective. To improve the regulatory
framework in the field of television and broadcasting a
number of measures and transformations should be
implemented.

The key factors that describe modern Ukrainian
conditions are:

The deterioration of the business environment and
economic situation, the opacity of the market;

Slowdown in the market;
Increasing competition, consolidation and integration

of business;
Convergence and technological change;
Client-oriented and segmentation.
To attract investors and to create positive investment

climate following suggestions should be considered:
Development and implementation of a detailed

instructions of digital TV functioning;
Simplification of the broadcasting license procedure;
Implementation of the European provisions concerning

audiovisual media, Video On Demand, IPTV services via the
Internet And Catch-up TV services;

Development of the improvements in investment policy
in order to attract additional cash flow and other financial
assets;

Implementation of guarantees of rights compliance for
foreign investors;

Investigation and recalculation of the pricing of the
tariffs, the costs and revenues of the program service
providers and license fee.

THE CONCLUSIONS OF THE STUDY
Ukrainian media market in the area of broadcast has a

huge potential, in fact that investment attractiveness is
performed insufficiently. Ukrainian legislation framework is
vague. Competition within the industry is tough enough
and market is divided between several big players.
Guarantees of investors’ interest still have no fundamental
background.

Based on global industry analysis, essential difficulties
for the industry have arisen. Declining role of traditional
television is contrasted by enlarging of online segment of
media market. To stay profitable, broadcasters must adjust
methods of operations, diversifying its revenue streams,
increasing online presence and developing owned digital
content. Although Ukraine announces delay of transition
to digital television and total shutdown of the analog signal,
the increasing of potential is forecasted. Ukraine has millions
of households that would be forced to accept new
technological solution of data receiving till 2017. Moreover,
new technologies will be adapted in Ukrainian market that
should create certain segments with enormously great rate
of growth. First enterers in the area of advanced and
progressive opportunities will receive an impressive part of
Ukrainian market.

Investment attractiveness of Ukrainian broadcasting
industry has a precondition to steep improvement in case if
positive climate will be granted. Government support to
foreign investors, alliance between country and businesses,
constant economical and legislative conditions will create a
prosperous development of broadcasting industry.

Thus, the main tendencies in broadcasting segment of
media market were outlined. The most potential markets for
mid and long term investing were presented. Ukrainian
segment of media market was described as potential market
although investment attractiveness still remains to be
insufficient.

Нечаєва І. А., Каліщук К. В.
АНАЛІЗ  СЕГМЕНТА ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ  МЕДІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО

ПОТЕНЦІАЛУ
В результаті дослідження було встановлено, що галузь мовлення розвивається стрімкими темпами. На

даний момент саме телекомунікації займають провідну позицію серед усіх можливих засобів поширення інфор-
мації. Однак, телерадіомовлення України, володіючи великим потенціалом, характеризується низьким рівнем
інвестиційної привабливості. Було визначено, що у зв’язку зі стрімким зростанням цифрових технологій, лідер-
ство на ринку медіа послуг може перейти в сферу нових, нетрадиційних методів поширення контенту. У
зв’язку з цим, було зроблено припущення про підвищення інвестиційної привабливості за рахунок впровадження
інноваційних технологій.
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У ході дослідження були виявлені обмеження інвестиційної привабливості українського ринку і розроблені
методи її поліпшення.

Ключові слова: аналіз галузі, телерадіомовлення, медіаринок, телекомунікації, потенціал
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АНАЛИЗ СЕГМЕНТА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ МЕДИЙНОГО РЫНКА УКРАИНЫ И ЕГО

ПОТЕНЦИАЛA
В результате исследования было установлено, что отрасль вещания развивается стремительными темпа-

ми. На данный момент именно телекоммуникации занимают ведущую позицию среди всех возможных средств
распространения информации. Однако, рынок телерадиовещания Украины, обладая большим потенциалом,
характеризуется низким уровнем инвестиционной привлекательности. Было определено, что в связи со стре-
мительным ростом цифровых технологий, лидерство на рынке медиа услуг может перейти в сферу новых,
нетрадиционных методов распространения контента. В связи с этим, было сделано предположение о повыше-
нии инвестиционной привлекательности за счет внедрения инновационных технологий.

В ходе исследования были выявлены ограничения инвестиционной привлекательности украинского рынка и
разработаны методы ее улучшения.

Ключевые слова: анализ отрасли, телерадиовещание, медиарынок, телекоммуникации, потенциал
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РОЗВИТОК ТА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті наведено різні підходи до визначення сутності категорії «маркетинговий менеджмент». Визна-

чено реальний стан впровадження маркетингового менеджменту на вітчизняних промислових підприємствах.
Виявлено основні причини, що сприяли низькому рівню реалізації його принципів в господарську діяльність.
Запропоновано систему оцінки ефективності впровадження та реалізації маркетингового менеджменту у
розрізі окремих аспектів його практичної реалізації, що відображає багатовекторність маркетингової діяль-
ності промислових підприємств.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, промислове підприємство, система оцінки, ефективність
впровадження, тенденції розвитку.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на нестабільність сучасного ринкового

середовища, невизначену позицію держави відносно
багатьох питань, що стосуються діяльності промислових
підприємств та затяжних кризових процесів, багато ук-
раїнських підприємств намагаються вести свою діяльність
на умовах самоорганізації. Це призвело до активізації
дискусії навколо питання забезпечення умов розвитку
маркетингового менеджменту та оцінки рівня його впро-
вадження у контексті забезпечення конкурентноздатності
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню становлення маркетингового менеджмен-
ту на вітчизняних промислових підприємствах присвя-
чено багато робіт. Зокрема, йому приділяли увагу Багіє-
в Г., Вовчак А., Комарницький І., Лилик І., Ковалів А.,
Телєтов О., Юрчишин В. та інші. У дослідженнях цих ав-
торів розглянута сутність категорії маркетингового ме-
неджменту, розкрито теоретичні аспекти становлення
маркетингового менеджменту. Однак, на погляд автора
не визначено, які саме фактори перешкоджають ефек-
тивній реалізації принципів маркетингового менеджмен-
ту на вітчизняних промислових підприємствах, та відсут-
ня система оцінки його ефективності. Тому, незважаю-
чи на значну кількість досліджень у цій сфері, дане пи-
тання залишається актуальним і обумовлює необхідність
щодо проведення поглиблених досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення аналізу сучасних підходів

до визначення сутності категорії маркетинговий менед-
жмент, окреслення тенденції розвитку маркетингового
менеджменту та виявлення причин, які стримують його
розвиток на вітчизняних промислових підприємствах, що
дасть можливість запропонувати обґрунтовану систему

ключових показників для оцінки ефективності управлін-
ня маркетинговою діяльністю на промислових підприє-
мствах.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визнання та конкурентноздатність української про-
дукції на внутрішньому та міжнародному ринках є запо-
рукою майбутнього розвитку держави. Вона пов’язана
із вдосконаленням товарно-грошових відносин, насам-
перед, за рахунок відмови від використання стихійного
маркетингу та переходу до цілісної системи маркетинго-
вих взаємовідносин на промисловому ринку, тобто до
коригування стратегічних напрямків діяльності з враху-
ванням методів маркетингового менеджменту.

Досягнення цієї мети можливе за рахунок симбіозу
двох складових діяльності – постійного оновлення вироб-
ництва та розвитку ринкових інструментів, одним з яких
є маркетинговий менеджмент на підприємстві. Саме
його впровадження може повністю розкрити потенціал
промислових підприємств в змінних ринкових умовах.
Проте, засади маркетинговому менеджменту сьогодні
втілені лише на невеликій кількості вітчизняних
підприємств, адже, як зазначає Лилик І.В. на етапі побу-
дови в Україні ринкової економіки «на впровадження
маркетингових технологій вплинув той факт, що фахівці,
які намагалися впроваджувати маркетингові технології
на підприємствах, не мали досвіду ведення бізнесу в кон-
курентних умовах» [1, с. 26].

Це свідчить по те, що основна перешкода на шляху до
маркетингового спрямування діяльності підприємств
полягає у нерозумінні того, що маркетинговий менедж-
мент це поняття набагато ширше, ніж управління марке-
тингом, адже воно передбачає інтеграцію маркетингу в
усі сфері діяльності підприємства. А основним векто-
ром його спрямування є націленість на досягнення стра-
тегічних цілей. Тобто, ефективність маркетингового ме-
неджменту на підприємстві залежить, насамперед, від
розуміння суті, змісту та методів його реалізації.

Павлішина Н. М., 2017©
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Маркетинговий менеджмент, за визначенням Комар-
ницького І.М. це «системний, програмно-цільовий ме-
ханізм взаємодії інструментів маркетингу та менеджмен-
ту щодо адаптації підприємства до змін маркетингового
середовища з метою максимального задоволення потреб
споживачів та цілей організації при ефективному роз-
поділі обмежених ресурсів [2, с. 113].

Його підтримує Войчак А. В., зазначаючи, що марке-
тинговий менеджмент це «це аналіз, планування, втілен-
ня в життя та контроль за проведенням заходів, розрахо-
ваних на встановлення, зміцнення і підтримку взаємови-
гідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конк-
ретної мети підприємства» [3, с. 7].

Райко Д.В., зазначає, що «взаємодія внутрішнього і
зовнішнього середовища можливо тільки за рахунок ре-
алізації маркетингової концепції управління підприєм-
ством» [4, с. 109]. Адже, «основним об’єктом маркетин-
гового менеджменту підприємства на бізнес-рівні вис-
тупає система маркетингової взаємодії, а ключовими
функціями – управління маркетинговою взаємодією
підприємства із цільовим ринком, із бізнес-партнерами і
конкурентами» [5, с. 219].

Наведені визначення, по-перше, розкривають сутність
маркетингу як самостійного виду діяльності, а по-друге,
як комплексу таких заходів, «які активізують певні важелі
та інструменти впливу підприємства на основних ринко-
вих контрагентів та забезпечують її результативні дії на
цільовому ринку» [6, с. 9].

Варто відмітити, що сучасна парадигма менеджмен-
ту розглядає підприємство як відкриту систему, діяльність
якої ведеться в умовах високої невизначеності. Навіть
здатність своєчасно впроваджувати у виробництво
новітні досягнення науки і техніки не гарантують підприє-
мству збереження її позицій на ринку. Натомість
підприємство, яке використовує методи маркетингово-
го менеджменту при реалізації своєї діяльності, має змо-
гу передбачати та адекватно реагувати на мінливі умови
існування.

Саме тому успішні промислові підприємства мають
у своєму складі маркетингові структури, які впливають
на розробку стратегії функціонування та прийняття
рішень керівництвом. А отже, можна сказати, що вони
здійснюють своє управління на основі принципів марке-
тингу. Тобто, ставлять на вершину кута споживача, на-
вколо якого і об’єднуються свої зусилля. Результатом та-
кого підходу є максимально задоволений споживач, який
своїми придбаннями приносить прибуток, що в умовах
ринкової економіки є основним індикатором успіху
підприємства.

Тобто саме маркетинг дозволяє таким чином органі-
зувати роботу промислового підприємства, щоб вирі-
шити існуючи та можливі проблеми потенційного спо-
живача, та перетворити його на лояльного клієнта. Це
можливо лише за умови інтеграції всіх інструментів мар-
кетингового менеджменту у діяльність підприємства.

Узагальнюючи, можна зазначити, що маркетинговий

менеджмент – це динамічна система зі своїми тенденці-
ями розвитку:

–  розширення та покращення інфраструктури мар-
кетингу;

–  удосконалення технічних властивостей маркетин-
гової діяльності підприємства;

–  посилення орієнтації маркетингу підприємства на
обрані цільові групи покупців та пошук нових цільових
груп і нових галузей;

–  соціально-етичний напрямок маркетингу;
–  націленість на комерційний успіх та безперервне

вдосконалення всіх аспектів своєї діяльності;
–  постійний моніторинг та мобільне реагування на

зміни зовнішнього середовища;
– наявність системного та комплексного підходу до

проведення управлінської діяльності підприємства [1–4].
Однак, на практиці роль маркетингового менеджмен-

ту у діяльності вітчизняних промислових підприємств
регіону досить незначна. Серед причин, що спричинили
такий стан речей, можна виділити наступні:

– неприйняття маркетингу як філософії бізнесу та
обмеження сфери його впливу лише рекламною та збу-
товою діяльністю або навпаки намагання включити мар-
кетинг в усі бізнес-процеси, які відбуваються на
підприємстві, навіть незважаючи на недоцільність таких
рішень;

– відсутність системного підходу до використання
окремих елементів комплексу маркетингу. На відміну від
малих підприємств, де всі питання, у тому числі і пов’я-
зані з маркетингом, вирішуються однією особою, на
більшості великих промислових підприємств рішення
щодо окремих елементів комплексу маркетингу залиша-
ються повністю поза увагою відділу маркетингу. Так,
наприклад, проблема формування ціни на продукцію
підприємства зазвичай входить у компетенцію планово-
економічного відділу, а фахівців з маркетингу не залуча-
ють до ціноутворення;

– обмеженість повноважень співробітників служби
маркетингу у вирішенні питань;

– відсутність повноцінної маркетингової інформац-
ійної системи;

– неетичність деяких аспектів маркетингової діяль-
ності, яка ще властива частині підприємств. В якості при-
кладу неетичної поведінки можна навести цінові війни,
селективну реклама, приховування якостей продукції,
підвищення цін протягом дії поставки і т.п.;

– недооцінка сучасних методів просування: електрон-
ної торгівлі та зростаючої ролі мережі Інтернет;

– ігнорування значення внутрішнього маркетингу.
Здатність створювати умови для зацікавленості праців-
ника в забезпеченні ефективної діяльності дозволить більш
повно використовувати його потенціал [8].

На сучасному етапі розвитку взаємовідносин між
суб’єктами ринкових відносин, коли рівень конкуренції
між товаровиробниками підвищується, а вимоги спожи-
вача персоналізуються, кожне з підприємств зацікавлене
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в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяль-
ністю.

Оскільки підприємства відрізняються за розмірами,
організаційно-правовою формою, сферою діяльності,
можна зазначити, що результативність впровадження і
реалізації маркетингового менеджменту на підприємстві
потребує насамперед визначення специфіки зовнішньо-
го та внутрішнього середовища підприємства.

Спираючись на наукові дослідження та практичні здо-
бутки [6; 9-11], автором пропонується оцінювати рівень
впровадження маркетингового менеджменту на
підприємстві за системою показників, які використову-
ються для відображення продуктивності для одного або
кількох елементів, зокрема ключових показників ефектив-
ності маркетингової діяльності, за допомогою порівняння
фактичних результатів із цільовими значеннями.

Варто відмітити, що враховуючи багатоцільовий ха-
рактер маркетингової діяльності на підприємстві і бага-
товекторність маркетингового управлінського впливу,  на
практиці такий вплив проявляється у декількох взаємо-
пов’язаних аспектах:

– управлінський – маркетинговий менеджмент на-
цілений на загальну господарську діяльність промисло-
вого підприємства. Якщо управління підприємством
передбачає включення маркетингової стратегії у корпо-
ративну та базуванні рішень на вимогах ринку, можна
відмітити, що воно ґрунтується на сучасній маркетин-
говій концепції, а його діяльність спрямована на досяг-
нення задоволеності споживача. Тобто маркетинг на та-
кому підприємстві сприймається як філософія бізнесу, а
не одна з його функціональних областей;

– функціональний – маркетингова діяльність реалі-
зується не відособлено від інших функціональних на-
прямків діяльності промислового підприємства, а інтег-
рована в них. Таким чином, відділ маркетингу виконує
роль координатора загальних зусиль всіх підрозділів із
забезпечення реалізації його стратегічних цілей. Отже,
досягається ефект синергії, коли взаємозв’язок всіх
підрозділів забезпечує можливість досягнення більшої
ефективності господарської діяльності, ніж кожен
підрозділ окремо. За умови такої організації взаємодії
між підрозділами підприємство може наблизитись до
західноєвропейської моделі роботи промислових
підприємств;

– поелементний. Прикладом такого аспекту впровад-
ження маркетингового менеджменту є формування та
управління попитом на цільових ринках. Інструмента-
ми, що забезпечують його реалізацію, є складові еле-
менти комплексу маркетингу – товар, ціна, розподіл та
просування. Їх взаємне узгодження приведе до вироб-
лення такої пропозиції, яка буде націлена на задоволення
потреб цільових споживачів.

Варто відмітити, коли зазначені аспекти є логічним
продовженням один одного, можна стверджувати, що
таке промислове підприємство орієнтоване на ринок,
використовуючи принципи маркетингового менеджмен-

ту у своїй діяльності. Тобто у центрі діяльності такого
підприємства знаходяться нужди та потреби потенцій-
ного споживача.

Пропонована система показників наведена у таблиці
1 [6; 9 –11].

Пропонована система показників дасть можливість
оцінити рівень впровадження маркетингового менедж-
менту на одному підприємстві. Для порівняння або за-
гальної оцінки необхідно робити такі розрахунки за всіма
підприємствами регіону, що досліджується. Для розра-
хунку рівня впровадження маркетингового менеджмен-
ту на всіх промислових підприємствах регіону чи країни,
що аналізуються можна скористатись розрахунком се-
реднього арифметичного значення. Наближеність серед-
нього арифметичного значення до максимального буде
свідчити про ефективність реалізації принципів марке-
тингового менеджменту.

Враховуючи потужність промислових підприємств,
показники їх діяльності та окреслені проблеми, можна
відмітити, що розвиток їх виробничого потенціалу буде
залежати від здатності впровадити філософію маркетин-
гового менеджменту, як базису господарської діяльності.

ВИСНОВКИ
Базуючись на результатах проведеного порівняльно-

го аналізу підходів різних авторів до трактування поняття
«маркетинговий менеджмент», можна відмітити, що
існує декілька точок зору на його сутність. При цьому
розглянуті визначення, надані українськими науковцями,
з одного боку наголошують на тому, що управління мар-
кетингом є різновиду самостійного виду діяльності, а з
іншого характеризують його як комплекс заходів, які ак-
тивізують всі функціональні сфері роботи промислово-
го підприємства, застосовуючи важелі та інструменти
впливу на контрагентів, що забезпечує результативність
роботи підприємства на цільовому ринку.

Аналіз тенденцій розвитку маркетингового менедж-
менту в українських реаліях дав можливість обґрунтува-
ти причини, які визначаються низький рівень ефектив-
ності його практичного впровадження та запропонува-
ти систему оцінки рівня впровадження маркетингового
менеджменту в практичну діяльність промислових
підприємств, яка включає в себе групу показників, що
згруповані за управлінським, функціональним та поеле-
ментним рівнях. Використання пропонованої системи
дозволить оцінити рівень впровадження маркетингово-
го менеджменту як на окремому підприємстві, так і на
групі підприємств регіону чи країни. Це дасть змогу по-
рівнювати ефективність управління маркетингом на
різних підприємствах однієї чи різних галузей.

Перспективи подальших досліджень будуть пов’язані
з практикою проведення бенчмаркінгу за стратегічним
напрямком оцінки рівня впровадження маркетингового
менеджменту на вітчизняних промислових підприєм-
ствах.

.
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№ 
п/п Показники Плановане 

значення 
Фактичне 
значення 

Плановані 
заходи з 

коригування 
Управлінські  

1 
Наявність на підприємстві регіону відділу маркетингу, як 
окремої структурної одиниці 
(де 5 означає наявність повноцінного відділу) 

   

2 Підпорядкованість відділу маркетингу 
(де 5 означає підпорядкованість генеральному директору)    

3 

Відношення середньорічної кількості співробітників відділу 
маркетингу до середньорічної кількості співробітників 
підприємства взагалі, % 
(визначається з урахуванням спрямування діяльності 
підприємства) 

   

Функціональні  

1 Кількість функцій, що делегована відділу маркетингу, % 
(де 5 означає 100%)    

2 
Рівень інтегрованості відділу маркетингу у інші структурні 
підрозділи підприємства, % 
(де 5 означає 100%) 

   

Поелементні (визначаються з урахуванням спрямування діяльності підприємства) 

4 
Відношення асигнувань на маркетингову діяльність на 
підприємстві до величини отриманого прибутку (для 
інноваційних товарів/ існуючих), % 

   

6 Співвідношення частки використання коштів для підтримки 
інноваційних/існуючих товарів, %    

 Відношення кількості нових залучених клієнтів / 
повернених клієнтів до існуючих, %    

 Розширення товарної пропозиції    

 Кількість нових товарів, освоєних підприємством протягом 
року    

 Відповідність цінової політики та політики знижок 
ринковим реаліям    

 Рівень вертикальної інтеграції    
 Рівень горизонтальної інтеграції    
 Рівень сервісного обслуговування    

Разом фактичне значення:   

Таблиця 1  – Таблиця-шаблон системи показників для оцінки рівня впровадження маркетингового менеджменту на
промисловому підприємстві
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РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье приведены различные подходы к определению сущности категории «маркетинговый менедж-

мент». Определено реальное состояние внедрения маркетингового менеджмента на отечественных промыш-
ленных предприятиях. Выявлены основные причины, которые обусловили низкий уровень реализации его принци-
пов в хозяйственную деятельность. Предложена система оценки эффективности  реализации маркетингово-
го менеджмента, в разрезе отдельных аспектов его практической реализации, что отражает многовектор-
ную направленность маркетинговой деятельности промышленных предприятий.

Ключевые слова: маркетинговый менеджмент, промышленное предприятие, система оценки, эффектив-
ность внедрения, тенденции развития.
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DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF MARKETING MANAGEMENT IN

DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article describes different approaches to defining the essence of marketing management category. The conclusion

about the real state of implementation of marketing management in the domestic industry. The basic reason that led to low
implementation of its principles in business activities. The system of evaluating the effectiveness of implementation and
realization of marketing management in individual aspects of its practical implementation, reflecting on multi marketing
of industrial enterprises.
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trends.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

У статті зазначено, що  стан сфери охорони здоров’я вимагає застосування негайних заходів щодо її
якісного реформування та впровадження різноманітних інновацій.

Запропоновано комплекс заходів, впровадження яких дозволить знизити ступінь впливу ризиків та вивести
сферу охорони здоров’я на новий якісний рівень розвитку.

Визначено види ефектів інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я та їх взаємозв’язок між собою.
Використавши мультиплікативну модель та багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз, авторами
запропонований розрахунок економічної ефективності від зниження впливу тіньової політики та залучення
додаткових джерел позабюджетного фінансування у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова:  сфера охорони здоров’я, ефективність, інноваційний розвиток.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здоров’я населення є критерієм якості народонасе-

лення, з яким пов’язана оцінка рівня освіти й культури,
професійної підготовки, продуктивності праці. Здоров’я
населення й економіка тісно пов’язані один з одним. Такі
фактори здоров’я як старіння населення, поширення го-
стрих і хронічних захворювань, інвалідізація, завдають
шкоди продуктивним силам суспільства, позначаються
на економічному розвитку країни.

Здоров’я населення є основою формування людсь-
кого капіталу та фундаментом розвитку національної
економіки. В свою чергу, розвиток сфери охорони здо-
ров’я повинен бути спрямований на подальше рефор-
мування, розробку і впровадження медичних інновацій,
виявлення нових джерел фінансування, формування су-
часних інструментів управління охороною здоров’я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням інноваційного розвитку сфер та галузей
присвятили свої дослідження зарубіжні вчені М. Хучек,
В. Селезньов, І.Поляков, В. Лучкевич, А. Валесян,  С.
Сильвестров,  Л. Рошаль, В. Галкін, В.Акулов, В.Кузь-
менко та вітчизняні вчені - О. Амоша, О. Мартякова, Л.
Антошкіна, Л.Федулова, Є.Черевиков, В. Пашков, С. Гри-
невська, А. Слепокуров, В. Антонюк, Т. Камінська, В.Гри-
ньова, Л. Швайка, Д. Касьянова, М. Шутов, В. Василенко,
В Шматько та інші.

Проте аналіз основних досліджень і публікацій підтвер-
джує, що стан сфери охорони здоров’я (СОЗ) вимагає
застосування негайних заходів щодо її реформування та
впровадження інновацій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні ефективності

впровадження інновацій у сфері охорони здоров’я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах нової економіки існуючий організаційно-

економічний механізм охорони здоров’я рухається до
Пелішенко В. П., Трикоз  І. В., 2017©

краху. Сьогодні повинні впроваджуватися нові моделі
розвитку сфери охорони здоров’я, оскільки саме досяг-
нення в області науки, медицини та харчування, сприя-
тимуть прогресу, забезпеченню довголіття населення та
інноваційному розвитку даної сфери.

У якості головних причин негативного стану СОЗ
можна виділити наступні: недостатність фінансових і на-
самперед бюджетних ре-сурсів для забезпечення ефек-
тивної діяльності системи охорони здоров’я; недостатнє
медикаментозне і матеріально-технічне забез-печення
охорони здоров’я; нераціональна організація системи
надання медичної до-помоги, диспропорція її первин-
ного, вторинного і третин-ного рівнів; неефективність
державної політики щодо формування здорового спо-
собу життя; відсутність дієвих жорстких стандартів якості
медичних послуг; високий рівень тінізації галузі, низь-
кою ефективністю діяльності лікувально-профілактичних
установ; неадекватною якістю медичної допомоги при
наявності достатньої забезпеченості населення лікарсь-
кими кадрами й лікарняними ліжками. Також однією із
серйозних проблем вітчизняної охорони здоров’я є
відсутність зацікавленості людей у збереженні власного
здоров’я.

Тому політика державного регулювання сфери охо-
рони здоров’я повинна забезпечувати не тільки підтрим-
ку функціонування, а також інноваційний розвиток даної
сфери.

В свою чергу, інноваційна діяльність у сфері охорони
здоров’я – це дуже вагома, витратна та, в деякій мірі,
секретна справа, яка потребує постійного удосконален-
ня з метою поліпшення її функціонування та забезпе-
чення виконання своїх функцій. Це можливо за рахунок:

– створення системи стратегічного планування роз-
витку охорони здоров’я України;

– збільшення обсягу наукових розробок;
– проведення соціологічних та статистичних дослід-

жень з метою оцінки потреб суспільства в лікарських за-
собах;

– державного контролю щодо забезпечення необхід-
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ними якісними медичними послугами всіх прошарків
населення;

– визначення законодавчо чіткого переліку медичної
допомоги, що повинна надаватися у державних закладах
охорони здоров’я безкоштовно та при відповідному стані
фінансування цих закладів;

– створення зв’язків між фінансуванням державних
закладів охорони здоров’я і кінцевими результатами їх
роботи;

– підвищення рівня фінансування галузі за рахунок
державних коштів, а також із залученням інвестиційних
коштів комерційних структур;

– нормативної розробки українських медичних стан-
дартів згідно міжнародних стандартів якості надання ме-
дичних послуг;

– впровадження обов’язкового медичного страхуван-
ня громадян;

– повернення наукового потенціалу України на бать-
ківщину;

– запровадження венчурного інвестування результатів
наукових розробок в сфері охорони здоров’я [1].

Однак при впровадженні будь-яких інновацій можуть
виникати різноманітні ризики. Тому пропонується ком-
плекс заходів, впровадження яких дозволить знизити
ступінь впливу ризиків та вивести систему охорони здо-
ров’я на новий якісний рівень розвитку. Для цього необ-
хідно:

–  формування інституту здорової сім’ї;
– забезпечення відповідних умов життя, праці грома-

дян, їх відпочинку і оздоровлення, належний рівень ма-
теріального забезпечення;

– здійснення завдань оздоровлення навколишнього
природного середовища, забезпечення екологічного бла-
гополуччя;

– відповідальність держави за ефективну діяльність у
сфері охорони здоров’я, її профілактичну спрямованість;

– створення ефективної системи державного соціаль-
ного медичного страхування;

– підвищення якості медичних послуг;
– підвищення доступності медичних послуг;
– поліпшення ефективності фінансування за рахунок

бюджетних коштів, інвестицій приватного сектору та
коштів пацієнтів;

– створення стимулів для здорового способу життя
населення і здорових умов праці;

– впровадження механізму державно-приватного
партнерства (ДПП).

Індикаторами успіху в цьому випадку повинно стати
– зниження загального коефіцієнта дитячої смертності

до 6,5%;
– зниження коефіцієнта материнської смертності до

13%;
– зниження передчасної смертності на 25%;
– зниження смертності від туберкульозу на 30%;
– підвищення в загальній чисельності лікарів частки

лікарів загальної практики з 4% до 8–10%;

–  скорочення частки домогосподарств, у яких протя-
гом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержа-
ти медичну допомогу, придбати ліки й медичне прилад-
дя (з 20% до 3%);

– скорочення частки тіньових платежів у системі ме-
дичного обслуговування з 10–15% до 5–7%;

– створення стимулів для медичного персоналу (ма-
теріальних, моральних, трудових, статусних);

– постійне підвищення кваліфікації лікарів та медич-
них працівників;

–  підвищення у всій кількості частки лікарів загальної
практики з 4% до 8-10%;

– вдосконалення стандартів якості медичних послуг
та нараховування оплати лікарям за фактичні результати
– кількість вилікуваних людей;

– запровадження механізмів багатоканального фінан-
сування медичної галузі, введення державного соціаль-
ного медичного страхування, забезпечення керованого
розвитку платних медичних послуг, впровадження схем
державно-приватного партнерства, що дозволить підняти
заробітну плату медичним працівникам на 20–30% [2].

Оскільки держава не забезпечує нормальне функціо-
нування, своєчасний розвиток та впровадження інновацій
у сфері охорони здоров’я, пасивно відноситься до цього
дуже важливого на даний момент для країни питання
(показник умовного здоров’я населення не 100%, а близь-
ко 20%), необхідно якнайшвидше залучати інші інвес-
тиційні джерела фінансування СОЗ, окрім державних.

Період інвестування у науково-технічну, науково-дос-
лідницьку та інноваційну діяльність може складати від 3
до 10 років, єдина надія залишається на приватних іно-
земних та вітчизняних інвесторів. Для цього необхідно
створити максимально сприятливий інвестиційний клімат
у країні, а також привабливі та реальні умови для здійснен-
ня процедури інвестування на державному рівні.

Звичайно, при впроваджені організаційно-економіч-
них інновацій підприємства та заклади сфери охорони
здоров’я повинні постійно робити аналіз ефективності
та результативності від їх реалізації.

Результати впровадження інновацій можуть бути як-
існими і кількісними, в тому числі в натуральному, тру-
довому та вартісному вимірах. Будь-який результат інно-
вацій у вартісному виразі узагальнюється економічним
ефектом. Науково-технічні, соціальні, екологічні та інші
результати, що не можуть бути оцінені у вартісному ви-
разі, не поглинаються економічним ефектом й існують
самостійно.

Ефекти інновацій взаємопов’язані між собою. Безпо-
середньо економічні результати інноваційної діяльності
пов’язані із науково-технічним, податковим і соціальним
ефектом. У свою чергу, ресурсний і екологічний ефекти
виникають лише як наслідок науково-технічного прогре-
су і опосередковано впливають на економічний ефект
від інноваційної діяльності підприємства.

Ієрархічну субпідрядність ефектів інноваційної діяль-
ності у СОЗ та їх взаємозв’язок наведено на рисунку 1.
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Ресурсний ефект –  відображений показниками 
покращення використання ресурсів: зростання 
продуктивності праці медичного персоналу; 
зростання фондовіддачі основних засобів 
медичних закладів та підприємств; зростання 
матеріаловіддачі; прискоренням оборотності 
виробничих запасів, дебіторської 
заборгованості, грошових коштів тощо. 

 

Екологічний ефект – - характеризує 
вплив інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання при 
виготовленні продукції медичного 
призначення на довкілля. Особливої 
актуальності в екологічній оцінці 
інновацій набуває їхня екологічна 
безпека. 

Науково-технічний ефект –  
оцінюється показниками: 
підвищення науково-
технологічного рівня 
медичного виробництва; 
підвищення організаційного 
рівня; можливим масштабом 
застосування інновацій в 
медицині; ступенем імовірності 
успіху медичних інновацій; 
кількістю зареєстрованих 
охоронних документів (патент, 
ліцензія, авторське право); 
підвищення рівня автоматизації 
виробництва ліків, обладнання 
та продукції медичного 
призначення; підвищення рівня 
конкурентоспроможності  
фармацевтичних підприємств 
на вітчизняних і зарубіжних 
ринках. 

Податковий ефект –  
виявляється в економії 
готівкових коштів 
господарського суб’єкту 
у СОЗ завдяки комплексу 
податкових та інших 
пільг, що надаються 
виконавцям інноваційних 
програм та проектів 
згідно із законодавством 
України. Ще одним 
прикладом податкового 
ефекту є те, що від 
оподаткування 
звільняється вартість 
ввезених в Україну 
певних товарів для 
виконання інноваційних 
проектів в медицині.  

 
 

Соціальний ефект –  
оцінюється змінами 
кількості робочих 
місць в охороні 
здоров'я на об’єктах, 
де впроваджуються 
інновації; покра-
щенням умов праці 
медичного персоналу; 
приростом доходу 
медичного персоналу; 
змінами у структурі 
виробничого 
персоналу, кількості 
та рівня його 
кваліфікації; збіль-
шення тривалості 
вільного часу 
населення тощо. 
Основний метод оцінки 
соціального ефекту є 
експертний метод. 
 

Економічний ефект –  оцінюється, як прибуток від реалізації інноваційної продукції у 
сфері охорони здоров'я; впровадження нового технологічного процесу; покращення 
використання виробничих потужностей фармацевтичних підприємств; ліцензійна 

діяльність в медичній практиці; впровадження винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків в медицині; впровадження нових механізмів фінансування СОЗ тощо. 

 
Рис. 1. Ієрархічна субпідрядність та взаємозв’язок ефектів від інноваційної діяльності у СОЗ

Джерело: складено автором за матеріалами джерел [3; 4, с. 304].
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Економічний ефект визначається переважанням вар-
тісної оцінки результатів інноваційної діяльності над вар-
тісною оцінкою пов’язаних з нею витрат. Він виникає не
лише у дослідників і виробників інновацій, а й у їхніх спо-
живачів. Насамперед це стосується продуктових інно-
вацій у вигляді відповідної промислової продукції вироб-
ничого призначення.

Оцінка соціального ефекту інновації належить до
найбільш складних у методологічному аспекті проблем
ефективності інноваційної діяльності. Деякі прояви соц-
іального ефекту інновації важко або ж взагалі неможли-
во оцінити, й тоді їх беруть до уваги як додаткові показни-
ки ефективності галузей національної економіки і врахо-
вують при прийнятті рішень про пріоритетність проекту
та його державну підтримку.

Науково-технічний ефект супроводжується прирос-
том наукової, науково-технічної й технічної інформації.
Проте кількісно оцінити його неможливо.

Ресурсний ефект відображає вплив інновації на об-
сяг виробництва і споживання того чи іншого виду ре-
сурсів. Він виявляється у вивільненні ресурсів на
підприємстві, в тому числі, матеріальних, трудових, фінан-
сових. Він, як правило, може бути оцінений у вартісно-
му виразі і повністю входить до складу економічного
ефекту.

Використовуючи мультиплікативну модель та бага-
тофакторний кореляційно-регресійний аналіз, пропо-
нується визначити економічну ефективність від знижен-
ня впливу тіньової політики та залучення додаткових дже-
рел фінансування СОЗ.

 Розрахунки пропонується здійснювати наступним
чином:

1. Для визначення частини тіньового ринку у сфері
охорони здоров’я пропонуємо здійснити розрахунки на
основі мультиплікативної моделі інвестиційних (держав-
них) витрат Джона Кейнса (необхідність державного ре-
гулювання економіки на макрорівні).

Для того, щоб вивести економіку країни загалом та
окремі її сфери із кризового стану, необхідно збільшити
сукупний попит, особливо у частині інвестицій. Навіть
незначні інвестиції стимулюють мультиплікативне зрос-
тання ВВП та зайнятості.

Мультиплікатор – це коефіцієнт, що показує за-
лежність зміни ВВП від змін інвестицій.

При зростанні інвестицій ВВП буде зростати у більшо-
му розмірі, ніж первинні грошові інвестиції.  Окрім пер-

винного ефекту, виникає вторинний та подальші ефекти.
Цей множинний ефект і називається мультиплікативним
ефектом. Тому, мультиплікатор інвестиційних (держав-
них) видатків розраховується за формулою:

      МІ(Д)В  =  ВВП /  Інвестиції
                       (позабюджетне фінансування)                   (1)

Розрахуємо даний показник на 2015 рік:
МІ(Д)В  =  1505,4 / 56,5  = 26,64 млрд. грн.
Тобто приріст від інвестицій у СОЗ склав у 2015 році

26,64 млрд. грн., що свідчить про позитивні результати,
які можуть призвести до оживлення виробництва про-
дукції медичного призначення та росту зайнятості у даній
галузі народного господарства.

2. Пропонуємо власну методику розрахунку викори-
стання оптимізаційної моделі перерозподілу коштів з
тіньового сектору охорони здоров’я в легальну сферу:

                            Кнс = (Вдб / Члс) х  Чнс,                                    (2)

де Кнс – кошти нелегального сектору СОЗ; Вдб – видатки з
державного бюджету на СОЗ; Члс – легальна частка; Чнс –
частка охорони здоров’я у нелегальному сегменті еко-
номіки.

На основі даних досліджень д.е.н., професора Харкі-
вського державного медичного університету Камінської
Т.М. щодо виявлення частки охорони здоров’я у неле-
гальному сегменті економіки [5, c. 185-205], розрахуємо
кошти, які припадають на тіньовий ринок охорони здо-
ров’я та визначимо додаткову кількість недоотриматих
коштів у СОЗ за 2015 рік:

Кнс = (56,7 млрд. грн. / 2,2%) х  3,8%  = 97,9 млрд. грн.

Отже, використавши дану модель, визначено, що у
сфері охорони здоров’я в «тіні» залишається близько 97,9
млрд. грн., які, в свою чергу, могли б піти на розвиток
даної сфери.

3. Пропонуємо також встановити потенційну частку
коштів, які йдуть у «тінь» при реалізації позабюджетного
фінансування СОЗ з використанням кореляційно-регре-
сійної моделі:

              у = а0 + а1 х1+ а2 х2+ а3 х3+ а4 х4+ а5 х5                        (3)

де х1 – видатки з державного бюджету на охорону здоро-
в’я, млрд. грн.; х2 – частка бюджетного фінансування СОЗ,
%; х3 – частка позабюджетного фінансування СОЗ, %;
х4 – позабюджетні вливання у СОЗ, млрд. грн.

Вихідні дані наведено в таблиці 1.

Період оцінки Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
х1 26,6 32,8 48,1 55,2 56,7 
х2  66,9% 65,8% 62,9% 61,7% 60,3% 
х3  32,7% 34,2% 37,1% 38,3% 39,7% 
х4   13,1 17,0 28,4 34,3 56,5 

Всього: 40,0 49,8 76,5 89,5 93,3 
Загалом: 349,7 

Таблиця 1 – Фінасування СОЗ за 2011–2015 рр., млрд. грн.

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [2; 6; 7; 8; 9].
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Якщо, припустити, що кожна десята гривня витрат
домогосподарств на охорону здоров’я іде у «тінь», то
дана частка недоотриманих коштів за 2015 рік могла б
скласти:

93,3 млрд. грн. х 10% = 9,33 млрд.грн.,
а за період 2011–2015 рр. могла б скласти:
349,7 млрд. грн. х 10% = 34,97 млрд.грн.
4. Пропонуємо встановити сумарний показник доф-

інансування СОЗ шляхом складання отриманих в резуль-
таті підрахунків значень показників мультиплікатору інве-
стиційних (державних) видатків, коштів нелегального сек-
тору СОЗ, видатків з державного бюджету та частки по-
забюджетного фінансування

Таким чином, економічний ефект для суспільства та
сумарний показник дофінансування СОЗ за рахунок ви-
явлення «з тіні» та впровадження моделей ДПП (держав-
но-приватного партнерства) у сферу охорони здоров’я
за 2015 рік міг би скласти:

9,33 + 26,64 + 97,9 = 133,87 млрд. грн.

ВИСНОВКИ

Отже, сфера охорони здоров’я потребує постійного
вдосконалення з метою поліпшення її функціонування,
удосконалення контролю та забезпечення виконання своїх
завдань за рахунок: підвищення рівня фінансування з
коштів місцевих бюджетів, а також із залученням інвес-
тицій комерційних структур; збільшення обсягу науко-
вих розробок, за рахунок заказу НДР, спрямованих на
вдосконалення господарської діяльності СОЗ; проведен-
ня соціологічних та статистичних досліджень з метою
оцінки потреб суспільства щодо надання медичних по-
слуг; контролю з боку державних органів влади щодо
забезпечення необхідними медичними послугами всіх
верств населення, незалежно від рівня їх доходу; моніто-
рингу соціальних заходів;  впровадження моделей взає-
модії держави, громадських організацій та бізнес-струк-

тур у систему фінансування інновацій у сфері охорони
здоров’я.

Подальші дослідження плануються присвятити досл-
ідженням реформування сфери охорони здоров’я в Ук-
раїні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Квіташвілі О. Національна стратегія реформування
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-
2020 років / О. Квіташвілі // Міністерство охорони
здоров’я України // Тижневик «Аптека». – №982 (11)
від 23.03.2015. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/
article/327094.

2. Охорона здоров’я. Державний комітет статистики
України, 2010-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу:  http://ukrstat.gov.ua.

3. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки /
Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2008. – 462 с.

4. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент / В. О.
Василенко, В. Г. Шматько. – К.: ЦУЛ, Фенікс. – 2003.
– 440 с.

5. Каминская Т. М. Рынок медицинских услуг: опыт
теоретико-институционального анализа / Т. М. Ка-
минская. – Х.: ИПП «Контраст», 2006. – 296 с.

6. Державні витрати на охорону здоров’я: [Електрон-
ний ресурс].  – Режим доступу: http://rb.com.ua/ukr/
marketing/tendency/8283/.

7. Расходы на здравоохранение в Украине: [Електрон-
ний ресурс]. - Пресс-служба Министерства финан-
сов Украины, 2014. – Режим доступу: http://
www.medpravo.com.ua/news/425.

8. Україна: економічний огляд // Світовий банк. – Жов-
тень,  2015. – Режим  доступу:   h ttp://
www.worldbank.org/uk/country/ukraine.

9. Статистика стран мира. Расходы на здравоохране-
ние: [Електронний ресурс]. – Информационный
портал «ДиБит», 2015. – Режим доступу:  http://
dibit.ru/statistics/who/rus/health.html.

Пелишенко В. П., Трикоз И. В.
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье указано, что состояние сферы здравоохранения требует применения неотложных мер по ее

качественному реформированию и внедрению различных инноваций. Предложен комплекс мероприятий, вне-
дрение которых позволит снизить степень влияния рисков и вывести сферу здравоохранения на новый каче-
ственный уровень развития. Определены виды эффектов инновационной деятельности в сфере здравоохране-
ния и их взаимосвязь между собой. Использовав мультипликативную модель и многофакторный корреляцион-
но-регрессионный анализ, авторами предложен расчет экономической эффективности от снижения влияния
теневой политики и привлечения дополнительных источников внебюджетного финансирования в здравоохра-
нение.

Ключевые слова: сфера здравоохранения, эффективность, инновационное развитие.

Pelishenko V., Trikoz  I.
THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION IN HEALTHCARE
The article states that the state of health requires immediate action on the application of qualitative reform and the

introduction of various innovations.
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A range of measures whose implementation will reduce the level of risk exposure and bring the health care sector to
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Проанализированы современные научные исследования по проблеме подготовки менеджеров в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Украине и за рубежом. Выявлено, что в высших учебных заведениях Великобрита-
нии, Германии, Франции, Швейцарии, России ведется значительная работа по подготовке менеджеров для
сферы физической культуры и спорта. Установлено, что содержание подготовки спортивных менеджеров в
нашей стране требует совершенствования с учетом зарубежного опыта и современных рыночных условий
функционирования физкультурно - спортивных организаций. Определены основные пути совершенствования
подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Украине.

Обоснованы аспекты организационно – управленческой, организационно – педагогической, предметно -
физкультурной деятельности физической культуры и спорта.

Ключевые слова: экономика образования, спортивный руководитель, менеджмент, методы, опыт, физи-
ческая культура, спорт.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современной Украине введены организационно -

методические, организационно - правовые, социально -
экономические меры с целью развития отрасли физи-
ческой культуры и спорта. Освещены все аспекты орга-
низационно-управленческой, организационно-педагоги-
ческой, предметно-физкультурной деятельности физи-
ческой культуры и спорта. Сосредоточено внимание на
основные звенья совершенствования управления физи-
ческой культурой и спортом. Определены пути дальней-
шего исследования управления физической культурой и
спортом в масштабах страны  и в регионах.

Как указывают авторы в современных условиях фун-
кционирования физкультурно - спортивных организаций
характеризуются сложностью и динамичностью. Чтобы
успешно работать в создавшихся условиях, руководство
организаций должно осуществлять поиск новых подхо-
дов к эффективному управлению их деятельностью [15].

По мнению других авторов недостаточна потребность
физкультурно-спортивных организаций в специалистах,
которые могли бы эффективно осуществлять функции
управления в соответствии с требованиями рынка. Зада-
ча вузов состоит в том, чтобы научить будущего руково-
дителя физкультурно-спортивной организации адапти-
роваться к постоянно изменяющимся условиям, твор-
чески мыслить, постоянно обновлять свои профессио-
нальные знания, учиться новому [12, с. 178].

В связи с вышесказанным особую важность приоб-
ретает проблема совершенствования подготовки менед-
жеров в сфере физической культуры и  спорта.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Анализ исследований и публикаций по теме иссле-
дования показал, что до настоящего времени учеными
не уделялось должного внимания вопросам совершен-
ствования подготовки менеджеров в сфере физической

культуры и спорта в Украине, за исключением отдельных
работ М. В. Дутчака [2, с. 25-41; 3, с. 95–98; 4, с. 43–48].

Это и послужило рассмотрению системы подготов-
ки спортивных руководителей в нашей стране, которое
требует применения комплексного подхода и поиска
конкретных, реальных путей совершенствования. Что и
определило необходимость данного научного поиска.

В научно-педагогической литературе [5, с. 256; 13, с.
28–31; 14, с. 606–621] наиболее полно рассматривается
опыт подготовки спортивных менеджеров в вузах Вели-
кобритании, Франции, Швейцарии, Германии, России.
Основное внимание авторов [1, с. 401; 6, с. 183–185; 15]
сосредоточено на описании учебных планов подготов-
ки в вузах, анализе содержания дисциплин и рассмотре-
нии профессиональных, личностных качеств, навыков и
умений, необходимых для будущего спортивного менед-
жера.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Цель исследования – определение путей совершен-

ствования подготовки менеджеров в сфере физической
культуры и спорта в Украине.

Объект исследования: профессиональная подготов-
ка спортивных руководителей.

Предмет исследования: анализ подходов к усовер-
шенствованию спортивных руководителей.

Задачи работы:
Обобщить данные современной научной литерату-

ры по подготовке менеджеров в сфере физической куль-
туры и спорта.

Материал и методы: проведен анализ и обобщение
50 литературных источников отечественных и зарубеж-
ных авторов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИА-
ЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Возникновение  менеджмента в физкультуре и в
спорте, как профессии, связано с необходимостью под-
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готовки квалифицированных руководителей физкультур-
но-спортивных организаций. Данные руководители
спортивных организаций должны обладать всеми каче-
ствами, которые необходимы для управления в совре-
менных условиях. Спортивные менеджеры на сегодняш-
ний день могут занимать следующие должности: началь-
ник, заместители начальника, руководители структурных
подразделений органов управления по вопросам физи-
ческой культуры и спорта; директор и заместители ди-
ректора ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, специализирован-
ных учебных заведений спортивного профиля; предсе-
датель (президент) и заместители председателя спортив-
ного клуба; директор (заведующий) спортивного соору-
жения; президент, вице-президент спортивной федера-
ции; председатель и заместители председателя ФСО;
менеджер (начальник) команды по игровым видам
спорта; персональный менеджер спортсмена-профес-
сионала (в теннисе, футболе, хоккее, боксе); директор
фитнесc-центра, физкультурно-оздоровительного цент-
ра, спортивно-развлекательного клуба [9].

В различных странах мира система подготовки
спортивных менеджеров в высших учебных заведениях
начала складываться со второй половины 80-х гг. XX века.
По мнению автора М.В. Дутчак [4] подготовка менедже-
ров в этот период включала два главных направления. В
США и Канаде высшие учебные заведения ориентиро-
вались на подготовку менеджеров узкой специализации,
которые могли работать преимущественно в бейсболе,
боксе и гольфе. Образовательная практика подготовки
менеджеров в учебных заведениях стран Западной Ев-
ропы основывалась на принципе универсальности.

В Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии
внедрена многоуровневая система образования, четко
определены учебные дисциплины и спецкурсы по об-
щей теории и прикладным аспектам менеджмента, кото-
рые учитывают специфику физкультурно-спортивных
организаций и периодически пересматриваются с це-
лью совершенствования содержания подготовки [4,
с. 43–48].

Лидером в Европе по подготовке менеджеров для
сферы физической культуры и спорта считается Вели-
кобритания. Следует подчеркнуть, что в вузах Великоб-
ритании и Германии подготовка спортивных руководи-
телей осуществляется по двум образовательно-квалифи-
кационным уровням – бакалавр и магистр. Французс-
кие и швейцарские вузы осуществляют подготовку ме-
неджеров только на образовательно-квалификационном
уровне магистра [13, с. 28–31].

Учитывая опыт подготовки спортивных менеджеров
в Российской Федерации в ведущих высших учебных за-
ведениях физкультурно-спортивного профиля подготов-
ка менеджеров начала осуществляться с 90-х гг.  Как из-
вестно в этих же годах была открыта специализация по
подготовке спортивных менеджеров в Московской го-
сударственной академии физической культуры и в Рос-
сийском государственном университете физической

культуры, спорта и туризма [9, с. 57–60]. Сегодня эти за-
ведения выпускают специалистов-менеджеров, которые
могут занимать различные управленческие должности,
что обеспечивается за счет введения специальности
«Спортивный менеджмент».

На базе Дирекции спортивной дистанционной уче-
бы осуществляется обучение 15 ведущих вузов с приме-
нением дистанционных образовательных технологий и
электронных программ по важным направлениям ме-
неджмента физической культуры и спорта и админист-
рирования [4, с. 28–31].

В нашей стране  подготовка менеджеров в сфере
физической культуры и спорта начала осуществляться с
2001 года, когда на базе Харьковского государственного
института физической культуры была создана кафедра
менеджмента физической культуры, выпускающая спе-
циалистов по направлению «Физическое воспитание» и
специализации «менеджер физической культуры, пре-
подаватель физического воспитания». А в 2007 году на
базе Национального университета физического воспи-
тания и спорта Украины была создана кафедра менедж-
мента и экономики, выпускающая специалистов по на-
правлению «Спорт» и специализации «менеджер» в
сфере физкультурно-спортивной деятельности, препо-
даватель физического воспитания.

Подготовка спортивных руководителей в Националь-
ном университете физического воспитания и спорта
Украины и в Харьковской государственной академии
физической культуры и осуществляется по двум обра-
зовательно-квалификационным уровням – бакалавр и
магистр. По нашему мнению, сегодня потребность физ-
культурно-спортивных организаций в менеджерах уже
не может удовлетворяться только за счет выпускников
этих двух кафедр, однако недостаточное финансовое,
кадровое обеспечение, узкие места нашей образователь-
ной системы являются основными преградами на пути
к оптимизации (расширению) подготовки менеджеров
на базе высших учебных заведений физкультурно-
спортивного профиля.

Согласно мнению Эльбрехт О. Н. [5, с. 256], что в со-
временной ситуации изменение модели управленчес-
кого образования должно иметь опережающее

влияние на стереотип менеджерского мышления,
профессиональную культуру менеджеров, нацио-
нальную культуру в общем. Переход к многоуровневой
системе образования в Украине до сих пор не определил
четко качественных отличий в представлении о квалифи-
кации менеджера «бакалавр», «дипломированный спе-
циалист», «магистр», а значит не обеспечивает в полной
мере приспособление украинской системы образования
к новым требованиям рыночной экономики и мобиль-
ности трудовых ресурсов. Автор указывает, что на под-
готовку менеджеров продолжает распространяется ака-
демическая концепция, доминирующая в системе выс-
шего образования в общем, без учета09специфики про-
фессиональной деятельности менеджеров как практико
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ориентированной, а также без учета конкретных потреб-
ностей потребителей этого вида образования – предпри-
ятий и индивидуумов.

Для совершенствования подготовки спортивных ру-
ководителей в нашей стране целесообразно учитывать и
использовать зарубежный опыт, в частности, опыт на-
ших российских коллег. Так, в работе авторов [7, с. 23–25]
отмечается, что одной из основных проблем на пути к
формированию и реализации образовательных про-
грамм подготовки менеджеров в сфере физической куль-
туры и спорта является недооценка духовного развития
личности будущего специалиста, его идеалов, мировоз-
зрения, ценностей, которые он будет реализовывать в
профессиональной деятельности.

Авторами разработана обобщенная модель подго-
товки студентов вузов физической культуры к работе
менеджера. Следует подчеркнуть, что данная модель
рассматривается с позиции системного подхода, однако
в работе не уделяется должного внимания содержанию
процесса подготовки менеджеров в рамках такой модели.

Согласно одного из ведущих исследователей в облас-
ти управления в спорте И. И. Переверзина [9, с. 57–60],
основными путями совершенствования подготовки
спортивных менеджеров являются: освоение управлен-
ческих компьютерных технологий и информационного
обеспечения в отрасли; углубленное изучение иностран-
ного языка; расширение перечня изучаемых приклад-
ных управленческих дисциплин. Автор предлагает ввес-
ти в учебные планы подготовки спортивных менедже-
ров дисциплины по организации работы офиса физкуль-
турно-спортивной организации, по аудиту и бухгалтерс-
кому учету в физкультурно-спортивных организациях,
по культуре речи.

Хороший менеджер должен быть и организатором, и
учителем, и другом, и экспертом, и лидером, и челове-
ком, умеющим слушать других. Это обеспечивается не
только содержанием учебного процесса, но и развитию
личности и способностей  менеджера.

По мнению авторов [1, с. 401; 6, с. 183–185], особо
важными способностями для управленческой деятель-
ности являются: доминантность, уверенность в себе,
эмоциональная уравновешенность, общительность,
стрессоустойчивость, креативность, стремление к дос-
тижению целей, предприимчивость, ответственность,
надежность в выполнении заданий, независимость. В
современных условиях все большее значение для
спортивных менеджеров приобретают навыки и умения
общения на иностранном языке. Согласно мнению ис-
следователя [8, с. 216], что изучению иностранных язы-
ков в учебном плане подготовки спортивных менедже-
ров необходимо не только уделять должное место, но и
рассматривать не столько как предмет, а как средство
обмена важной профессиональной информацией.

В работе М.В. Дутчак [3, с. 95–98], перспективным
направлением по совершенствованию профессиональ-
ной подготовленности будущих спортивных руководи-

телей является дифференциация подготовки менедже-
ров в соответствии со спецификой их будущей профес-
сии: менеджеров по спорту высших достижений и ме-
неджеров по спорту для всех. Однако считаем, что в этом
направлении также потребуются определенные научно-
методические, кадровые и финансовые ресурсы. На наш
взгляд, самой главной проблемой подготовки менедже-
ров в сфере физической культуры и спорта является от-
сутствие профессии менеджера физической культуры в
Национальном классификаторе Украины «Классифика-
торе профессий ДК 003:2010» среди профессиональных
названий работ.

Считаем, что для повышения качества профессио-
нальной подготовки менеджеров в Украине необходимо
уделять особое внимание в учебном процессе форми-
рованию управленческих способностей у студентов, ак-
тивно использовать инновационные формы и методы
обучения, постоянно обновлять учебные программы в
соответствии с требованиями практики, что будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособности таких
специалистов в современных рыночных условиях.

ВЫВОДЫ ИЗ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ

Таким образом, в учебных учреджениях с точки зре-
ния системного подхода рассматривается деятельность
спортивного менеджера в современных рыночных ус-
ловиях, включающая все основные функции управле-
ния: планирование, организация, мотивация, принятие
управленческого решения, контроль.

На данный момент в современных условиях физкуль-
туры и спорта  уже не вызывает сомнений необходи-
мость подготовки менеджеров, уверенно действующих
в рыночных условиях функционирования физкультур-
но-спортивных организаций. В Великобритании, Фран-
ции, Швейцарии, Германии, России прилагались и про-
должают прилагаться усилия для формирования нацио-
нальных систем профессиональной подготовки спортив-
ных руководителей. Опыт подготовки управленческих
кадров в других странах целесообразно использовать для
совершенствования подготовки менеджеров в сфере
физической культуры и спорта в Украине.

Итак, в совершенствовании подготовки спортивных
менеджеров в Украине необходимо выделить: повыше-
ние уровня научно-методического обеспечения учеб-
ного процесса и квалификации научно-педагогических
кадров, модернизация системы подготовки менеджеров
физкультуры и спорта на базе высших учебных заведе-
ний физкультурно-спортивного профиля; оптимизация
содержания учебного процесса, освоение управленчес-
ких компьютерных технологий, изучение иностранных
языков.

Перспективы дальнейших исследований необходи-
мость изучения спроса спортивных менеджеров на рын-
ке труда в Украине.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ГІДНОГО
ІСНУВАННЯ НАЦІЇ

В статті досліджується сучасний стан соціального забезпечення громадян держави та  проблеми якості
життя населення як першочергового показника ефективності соціальної політики. Розглянуто основні прин-
ципи та передумови формування соціальної політики. Показано залежність соціально-економічного рівня життя
населення від соціального забезпечення. Представлена характеристика соціальної моделі зарубіжних країн. На
основі розглянутих матеріалів запропоновані напрями, які б дозволили покращити становище в Україні та
поліпшити існуюче соціальне забезпечення в країні.

Ключові слова: соціальна політика, якість життя населення, ефективність, рівень розвитку.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успіх кожної країни залежить від якісного проведення

вдалої соціальної політики. Адже, у період ринкових ре-
форм, без поліпшення рівня життя населення не можли-
во сформувати надійну соціально-економічну базу. Сьо-
годні Україна перебуває у кризовому стані: скрутне еко-
номічне становище; загострена військова ситуація на
Сході; значна соціальна напруга; несприятливі умови
праці. За рівнем життя ми знаходимося лише на 63 місці
із 133 розвинутих країн. Тому проблема вдосконалення
соціальної політики є надзвичайно актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблему соціального забезпечення було розгляну-
то багатьма науковцями та практиками, а саме: А.  Іва-
нова, А. Новікова, І. Лавриненко, С. Андрєєва, Г. Балихі-
на, М.  Кравченко, Т. Макаренка, Ю. Ольсевича, Р. Стар-
кова, Б. Токарського, С.  Шишкіна, Л.  Якобсона, У. Ло-
ренц, У. Садова, Ю. Саєнко, П. Спікер, І.  Вишенський, С. 
Зизаній, Л. Церкасевич, П. Шевчука, А. Яременко. Ідея
взаємовідносин людини і політики висвітлювалася ще
здавна у творах Платона, Аристотеля [1], Н. Макіавеллі,
Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, а також,  Ш.- Л.  Монтеск’є, І.
Канта, Ф. Гегеля, М. Вебера, К. Ясперса, М.  Хайдегера,
Т. Парсонса, Е. Фромма, Д. Белла [2], та  багатьох інших
зарубіжних та вітчизняних учених.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розглянути базисні принципи та передумови форму-

вання соціальної політики України. Визначити залежність
соціально-економічного рівня життя населення від соц-
іального забезпечення. Розглянути моделі соціальної
політики у зарубіжних країнах. Оцінити ступінь пробле-
ми формування соціальної політики в Україні. На сьо-
годнішній день домінуючою соціально-економічною
системою в світі є ринкова економіка. Переважна
більшість країн, дотримуючись принципів вільного рин-
ку, взаємодіють в одному економічному просторі, де
кожна дія має свої глобальні наслідки.

Однією з характерних рис такої соціально-економіч-
ної системи є її циклічність. Проаналізувавши певні па-
раметри, спеціалісти і вчені завжди можуть з відносною
точністю визначити, на якому етапі даного циклу знахо-
диться стан економіки, і, на основі отриманих резуль-
татів, робити висновки і прогнози.

Злети і падіння - невід’ємна частина циклу розвитку
ринкової економіки. Періоди небувалого піднесення і
найглибших фінансово-економічних криз по черзі зміню-
ють один одного на протязі історії, починаючи з часів
становлення капіталізму і закінчуючи XXI століттям.

Безумовно, сьогодні світова економіка переживає не
кращі часи і на те існує безліч причин. Напружена гео-
політична обстановка практично у всіх регіонах світу,
локальні конфлікти - всі ці та багато інших чинників безу-
мовно зробили негативний вплив на стан світової еконо-
міки. Фінансово-економічна криза з ряду об’єктивних
причин на економіку України вплинула більш вразливо,
ніж на економіку багатьох інших держав. Окрім того, в
останні кілька років Україна потерпає від окупації Росії,
що робить ситуацію критичною, особливо для малого та
середнього бізнесу. Підприємництво знаходиться в не-
вигідному становищі: багато фірм, працюючи в збиток,
змушені скорочувати штат працівників, закривати філіа-
ли, оптимізувати процеси управління і виробництва на
підприємстві. При цьому, найсильніший удар припадає
на рядових працівників компанії, котрі змушені або пра-
цювати за меншу винагороду, або піти в неоплачувану
відпустку, або зовсім шукати нову роботу. У такій ситу-
ації рівень мотивації працівника до праці безсумнівно
знижується. І якщо роботодавець обмежений в матері-
альних методах впливу на співробітника у зв’язку з ви-
никлими фінансовими труднощами, то неекономічні
(соціально-психологічні та адміністративні) методи ста-
ють основними і єдиними, які він може використовувати
для підтримки мотивування персоналу [3, с. 331–336].

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку суспільства сутність
державної соціальної політики трактується як діяльність
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держави щодо підтримання відносин між соціальними
групами, створення умов для забезпечення добробуту
та прийнятного рівня життя членів суспільства, забезпе-
чення соціальних гарантій [4, с. 8]. Поняття «соціальна
політика» крім соціально-економічних аспектів включає
в себе національні, культурні, ментальні особливості сус-
пільства.

Кожна країна у певний період часу самостійно вису-
ває вимоги до побудови «своєї» соціальної політики.
Одним із базових принципів, що об’єднує всі без винят-
ку епохи та уявлення людей про гідне соціальне забезпе-
чення є справедливість. Здавна справедливість вважалась
ідеалом суспільного життя. Заповідь «Стався до інших
так, як хочеш щоб ставилися до тебе»  існує в  христи-
янстві, буддизмі, ісламі, конфуціанстві, іудаїзмі та інших.
Разом із теологічним трактуванням проблеми справед-
ливості розвивалось теоретично-філософські досліджен-
ня, основи яких заклали античні філософи Аристотель і
Платон.

Платон трактував справедливість як вищу добро-
чинність у державі, побудованій на принципах блага. Він
ґрунтовно розглядає справедливість у діалозі «Держа-
ва», який значно вплинув на всю європейську культуру.
З точки зору Платона, справедливе суспільство – це те, в
якому кожна людина може повною мірою реалізувати
природні здібності [4, с. 9]. Платон, як і Аристотель виз-
начав залежності справедливості від соціального стату-
су. За словами Аристотеля: «Деякі люди раби, а інші вільні
громадяни тому, що так призначено природою… Пра-
вильно та справедливо те, що одними слід правити, а інші
мають здійснювати правління, до якого вони здатні від
природи; і якщо так, то влада пана над рабом є справед-
ливою» [1].

Ще одним підтвердженням справедливості як запо-
руки успіху держави є думка філософа Гегеля, який по-
яснював справедливість як правовий феномен держав-
но-законодавчого походження. Він казав: «Конституція є
«чинною справедливістю», що має рівність та свободу
як свою кінцеву мету»  [5].

Перехід до ринкової економіки дав поштовх сприйма-
ти справедливість базовим поняттям не лише філософії
та права, а й економіки. Оптимізація стану економіки з
точки зору розвитку суспільства – це прагнення до ефек-
тивного використання ресурсів і справедливого розпод-
ілу отриманих результатів [4, с. 11].

Сьогодні міру соціальної справедливості актуально
визначати через характеристики нерівності, соціальної
захищеності, рівень бідності, доступ до соціальних по-
слуг, рівень суспільної довіри і свободи, корумпованість
та рівень економічного забезпечення суспільства. На
скільки наша держава дотримується принципу справед-
ливості визначити складно. Оскільки, за аспектами, які
можуть бути індикаторами справедливості у державі,
Україна посідає найгірші позиції:

- 107 місце за рейтингом свободи слова (у 2016 році
серед 180 країн);

- 107 місцем за індексом свободи преси (у 2016 році
серед 180 країн);

- 130 місце за індексом сприйняття корупції (у 2016
році серед 167 країн);

- 123 місце за рівнем щастя (у 2016 році серед 157
країн) [6].

Прояв соціальної несправедливості наносить значний
відбиток на загальний рівень життя населення, який у
2016 році отримав «почесне» 63 місце серед 133 розви-
нутих країн світу.

Стабільний гідний розвиток життя населення не аби
як підриває корупція, яка «процвітає» у державі. Закон
перестає бути головним інструментом регулювання сус-
пільних відносин. Натомість більшого прояву набуває
поширення організованої злочинності та корумпованість
правоохоронних органів. Лякає те, що таким явищем
мало кого сьогодні можна здивувати – це ввійшло в нор-
му існування сучасної України. Державний патерналізм
перестав характеризуватися «батьківською» опікою вла-
ди над громадянами своєї країни.

З історії ми знаємо, що патерналізм, як прояв турбо-
ти над народом виник за часі Київської Русі. Були при-
щеплені культура, традиції та ментальність народу з вла-
дою. Кінець XIX ст. розпочався з нових соціально-еконо-
мічних трансформацій. Значного впливу у стосунках між
державою та населенням задала Столипінська аграрна
реформа, яка за свою мету ставила прискорений розви-
ток капіталізму на селі. Новий технічний прогрес та інду-
стріалізація економіки привносили нові риси у соціальні
стосунки. Кінець XIX початок XX ст. почали характери-
зуватися жорсткою експлуатацією робітників, гострими
соціальними протиріччями, відсутністю громадських
прав та національним пригніченням. Революція 1917 року
зруйнувала монархію, що призвело до  формування ав-
торитарного, а надалі і тоталітарного характеру політич-
ного впливу, а патерналізм став його невід’ємною части-
ною.

Державний патерналізм того часу проявлявся у на-
данні безкоштовного медичного обслуговування, отри-
мання освіти за рахунок держави, надання безоплатного
житла та забезпечення низьких тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги. Держава сама встановлювала ціни
майже на всі споживчі товари, що сприяло відсіканню
тіньової економіки. Населенню було гарантовано соц-
іальну безпеку та повну зайнятість. «Соціальне забезпе-
чення» цілком віддзеркалювало ідеологію державного
патерналізму та було орієнтовано на суцільне піклуван-
ня [4, с. 23].

Звичайно у різний період радянського правління па-
терналізм мав свої відмінності. Наприклад, за часів стал-
інського «культу особистості» населення «виховува-
лось» за комуністичними ідеологіями та панував  жорст-
кий тотальний контроль. За часів правління Брежнєва
ситуація змінилась на краще та соціальна політика Ра-
дянського Союзу проголосила курс на підтримання гідно-
го рівня життя населення. Головним завданням влади було
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забезпечити соціальну рівність та  економічну
стабільність.

Після здобуття незалежності Україна взяла курс на
лібералізацію суспільних відносин. Відбулась реформа
пенсійного забезпечення, було впроваджено нові види
соціальної допомоги, змінилась система освіти, охоро-
ни здоров’я, житлово-комунального господарства, дер-
жавного управління, заробітних плат та інше. Все це спри-
яло відходу традиційного патерналізму.

Сьогодні українська влада зовсім не викликає почут-
тя довіри. Надія на опіку з боку влади скоріше викликає
посмішку, ніж почуття спокою за майбутнє.

Соціальну політику нашої держави не можна назвати
якісною, адже ми маємо не лише незначні недоліки, але
й багато очевидних проблем. Перш за все, це рівень без-
робітного населення працездатного віку. В середньому
за 2016 рік він склав 9,6 % економічного активного насе-
лення (за методологією МОП) [7]. Не менш болючою
проблемою є бідність населення.  За розрахунками
фахівців Світового банку, поріг абсолютної бідності для
жителів Східної та Центральної Європи складає 4,3 дола-
ри США на добу (130  доларів на місяць). У той же час,
Законом України «Про Державний бюджет України на
2017 рік», прожитковий мінімум з 1 січня встановлений
у розмірі 1544 грн на місяць (57 доларів). Україна стоїть
на порозі крайньої бідності.

Особливого занепокоєння набувають люди літнього
віку, громадяни з обмеженими можливостями, діти си-
роти.

Демографічна ситуація кожної країни нерозривно
зв’язана з соціальною політикою, саме тому, слід замис-
литися над таким показником як «від’ємний приріст на-
селення». В середньому, за роки Незалежності, Україна
щорічно втрачає близько 290 тис. осіб. Якщо у 1991 році
у країні проживало 51,9 млн осіб, то через 20 років насе-
лення склало 45,8 млн громадян [7].

Надзвичайно важливою проблемою являється неякі-
сне пенсійне забезпечення в Україні. Адже, низький
рівень пенсій більшості громадян не дає змоги підтри-
мувати навіть мінімальний рівень життєдіяльності в сьо-
годнішніх кризових умовах.

На меті держави повинен стояти обов’язок, щодо га-
рантування (соціально, економічно, законодавчо) гідних
умов існування суспільства. Соціальна політика повин-
на будуватись на основі взаємної відповідальності та взає-
мних обов’язків держави й населення. Що в сьогоднішніх
умовах виконати буде не просто. І можливо, справа навіть
не в економічному скрутному становищі, а більшою
мірою у відсутності визначеної державної ідеології та
підірваному ментально-моральному настрою суспіль-
ства. Культурні цінності людини сьогодні націлені на «пе-
ретягування ковдри на себе», це явище відслідковується
у різних сферах життя та на різних ієрархічних рівнях дер-
жави, починаючи з малого бізнесу та закінчується дер-
жавною владою.

Сьогодні для України є актуальним аналіз зарубіжно-
го досвіду соціальної політики, оскільки  ми знаходимо-
ся у пошуку дієвого соціально-політичного важелю, зав-
дяки якому наша держава зможе піднятися на вищу схо-
динку у світових рейтингах. Доцільно буде приділити ува-
гу Європейській соціальній моделі, оскільки наша краї-
на прагне увійти до складу ЄС.

Історичні і культурні традиції європейських держав
поклали початок розробці Європейської соціальної мо-
делі, основним принципом якої є сполучення соціальної
солідарності та економічної ефективності. Метою єдиної
соціальної політики Європейського Союзу є подальший
стійкий економічний і соціальний розвиток ЄС, а також
поліпшення добробуту населення кожної країни з дер-
жав-членів. Ця модель на думку більшості європейців, є
кращою у світі, навіть у порівнянні з успішною  амери-
канською  моделлю. Її характерною рисою є так званий
«соціальний стрижень» Європи, особливе ставлення
щодо людини, захисту політичних, демократичних і соц-
іальних прав [8].

Європейська соціальна модель заснована на сприй-
нятих усіма державами-членами ЄС цінностях: високий
рівень соціального забезпечення, що має універсальний
характер; боротьба за зайнятість і викорінення бідності і
соціального відчуження в суспільстві; гідна оплата праці;
діалог соціальних партнерів; розвинуте трудове законо-
давство, що захищає найманого  робітника; рівність
шансів і боротьба з дискримінацією; ключова роль дер-
жави у вирішенні соціальних проблем і як арбітра у відно-
синах між соціальними партнерами; нерозривний зв’я-
зок між економічним розвитком і соціальним прогре-
сом; наявність галузі соціальної інфраструктури; соц-
іальна справедливість і солідарність у суспільстві [9].

В даний період часу модель соціальної політики Ук-
раїни становить симбіоз соціальної орієнтації та ліберал-
ізму. Дана модель містить всі позитивні елементи існую-
чих світових систем соціального забезпечення. Тож,
навіть в умовах загостреної кризи державна влада по-
винна створити нормальні умови для соціального захис-
ту населення. Статтею 1 Конституції України визначено
нашу країну як соціальну державу, проте сьогоднішні
реформи в більшій мірі орієнтовані на трансформацію
економічних інститутів, у той час як підвищенню рівня
якості життя населення належна увага не приділяється.

Держава повинна розробити таку соціальну політи-
ку, яка б дала змогу активно спрямувати всі ресурси на
вирішення нагальних проблем у країні.

 Серед основних напрямів, які б дозволили покращи-
ти становище в країні, доцільно виділити:

- зниження безробіття, шляхом створення нових
робочих місць;

- підвищення мінімальної заробітної плати, соціаль-
них виплат, пенсій;

- удосконалення системи допомоги безробітним;
- надання більш значущої допомоги сім’ям з дітьми,

дитячим будинкам, інтернатам;
- сприяння відновленню здоров’я нації, шляхом:

інвестування в медичне обслуговування, розвиток ма-
сового спорту;

- впровадження жорсткої системи контролю над
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ВИСНОВКИ
Сьогоднішні глобалізаційні процеси не призвели до

уніфікації соціальних програм та поглядів на соціальну
політику: виділення ресурсів на державні соціальні про-
грами, тобто суспільний перерозподіл прибутків, зале-
жить не від рівня економічного розвитку країни чи її при-
родних багатств, а від суспільних цінностей, що доміну-
ють у конкретній країні, зокрема, уявлень про соціальну
справедливість.

Ефективна соціальна політика повинна бути спрямо-
вана на боротьбу з бідністю, збереження людського кап-
італу, сприяння економічного зростання, забезпечення
політичної стабільності та соціальної справедливості.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ДОСТОЙНОГО СУЩЕСТВО-

ВАНИЯ НАЦИИ
В статье исследуется современное состояние социального обеспечения граждан государства и проблемы

качества жизни населения как первоочередного показателя эффективности социальной политики. Рассмот-
рены основные принципы и предпосылки формирования социальной политики. Показана зависимость социаль-
но-экономического уровня жизни населения от социального обеспечения. Представлена характеристика соци-
альной модели зарубежных стран. На основе рассмотренных материалов предложены направления, которые
бы позволили улучшить положение в стране и улучшить существующее социальное обеспечение в Украине.
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SOCIAL POLICY OF UKRAINE AS THE MAIN FACTOR FOR A DECENT EXISTENCE OF THE NATION
The article examines the current state of social security of citizens of the state and problems of quality of life as the

primary indicator of the effectiveness of social policy. Basic principles and preconditions of formation of social policy. The
dependence of the socio-economic standard of living of the population by social security. The characteristic of the social
model of foreign countries. Based on the materials of the proposed directions that would allow to improve the situation in
the country and to improve existing social security in Ukraine.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті проаналізовано демографічні фактори використання людського капіталу регіону: чисельність

населення на даний момент і його динаміку в часі, динаміка природного руху населення та міграційний рух
населення, а також рівень інтелектуальної міграції населення Запорізької області.

Досліджено сучасний стан та особливості функціонування ринку праці Запорізької області. Проаналізовано
структуру зайнятого населення Запорізької області за видами економічної діяльності, зокрема працівників
зайнятих у харчовій промисловості. Виявлено проблеми кадрового забезпечення підприємств харчової промис-
ловості. Визначено потребу підприємств у працівниках за професійними напрямками.

Охарактеризовано демографічний стан Запорізькій області та дію демографічних чинників на відтворю-
вальні процеси людського капіталу. Виявлено та проаналізовано негативні тенденції демографічних показників
та їх вплив на продуктивність використання людського капіталу харчової промисловості Запорізької області.

Ключові слова: людський капітал, використання, населення, міграція, зайнятість, безробіття.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На формування і розвиток людського капіталу впли-

вають демографічні процеси, які визначають кількісний і
якісний склад носіїв людського капіталу. Оскільки у країні
спостерігається вкрай напружена демографічна ситуа-
ція, варто констатувати, що можливості для відтворення і
накопичення людського капіталу зменшуються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню демографічних процесів і людського
капіталу, зокрема, проблемам міграції, присвячені досл-
ідження вчених, серед яких: О.Бородіна, В.Геєць, І.Гниб-
іденко, В.Дієсперов, А.Колот, С.Мазурок, М.Махсма,
Л.Михайлова, С.Мочерний, О.Онищенко, П.Саблук,
В.Тьоткін, Л.Червінська,                 Е.Лібанова, С.Мельник,
Т. Петрова, М.Стасюк, С.Хаби, А. Хахлюк та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження демографічних факторів

використання людського капіталу підприємств харчової
промисловості Запорізького регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На відтворення і розвиток людського капіталу впливає

соціально-економічне становище країни у цілому та регі-
онів зокрема, адже від того, чи створені умови для життя,
відтворення, відпочинку, праці населення, залежить ступінь
розвитку і нагромадження людського капіталу.

Аналізуючи демографічні передумови розміщення
продуктивних сил, треба враховувати чисельність насе-
лення регіону на даний момент і його динаміку в часі
(табл. 1).

Варто констатувати, що у Запорізькій області спосте-
рігається  скорочення чисельності населення. Чисельність
населення Запорізької області станом на 2010 рік склало
1831,3 тис. осіб, серед яких міське населення – 1402,4
(76,6%),  сільське – 428,9 (23,4%). А вже у 2015 р. – 1779,4
тис. осіб, серед яких міське населення – 1396,3 (76,7%),
сільське – 423,6 (23,3%), тобто зменшення кількості насе-
лення становить 2,8%.

Проаналізувавши динаміку природного руху населен-
ня Запорізької області, можна стверджувати, що рівень
смертності значно перевищує рівень народжуваності.

Рік 
Наявне 

населення, 
тис. осіб 

Міське 
населення, 
тис. осіб 

У відсотковому 
відношенні до 

всього 
населення, % 

Сільське 
населення, тис. 

осіб 

У відсотковому 
відношенні до 

всього 
населення, % 

2010 1831,3 1402,4 76,6 428,9 23,4 
2011 1819,9 1396,3 76,7 423,6 23,3 
2012 1810,4 1390,8 76,8 419,6 23,2 
2013 1796,5 1382,3 76,9 414,2 23,1 
2014 1791,7 1379,3 77 412,4 23 
2015 1779,4 1370,7 77 408,7 23 

Відхилення 
2010 р. до 
2015р., % 

97,2 97,7 - 0,4 95,3 0,4 

Таблиця 1 – Динаміка чисельності населення Запорізької області (2010–2015 рр.)

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7]

Соловйов Д. І., Скворцова О. В., 2017©
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Незважаючи, на те, що загальний рівень народжуваності
підвищився з 2010 року по 2015 рік на 13,4%. Все одно,
починаючи з 2010 року і до 2015 року спостерігається
перевищення смертності над народжуваністю. Це озна-
чає, що не створюються матеріальні умови для народ-
ження дітей у молодих сім’ях, а також для продовження
тривалості життя осіб похилого віку (рис. 1).

Демографічна криза, що поширюється, матиме вплив
на людський капітал підприємств через 20 років, оскіль-
ки відомо, що саме такий термін необхідний для його
накопичення особистістю, а оскільки депопуляцію ще не
зупинено, існує загроза незворотності процесу депопу-
ляції в країні.

Безпосередній вплив на відтворення людського капі-
талу має статева структура населення. Так, станом на
2010 рік кількість чоловіків становила 47%, а жінок – 53%,
то у 2015 даний показник склав 43% чоловіків і 57% жінок.
Тобто за останні шість років кількість чоловіків знизила-
ся на 4%.

Дана тенденція зумовлена високим рівнем смертності
серед чоловічого населення, а також меншою тривалі-
стю життя, ніж у жінок. Ще один дуже важливий чинник
такого становища – це високий рівень міграції чоловічо-

Рис. 1.  Динаміка природного руху населення Запорізької області

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7]

го населення. Чоловіки більш, ніж жінки, виїжджають у
пошуках роботи в інші регіони та закордон.

Вітчизняні дослідники зазначають, що вимушена трудо-
ва міграція набула масового масштабу, унаслідок чого не
менше 5–7 млн. українців працюють за межами країни.

Пропонуємо розглянути міграційний рух населення
Запорізької області (табл. 2).

З даних таблиці 2 видно, що у межах країни за дослід-
жувані роки спостерігається збільшення кількості вибу-
лих над кількістю прибулих, що призводить до скорочен-
ня населення Запорізької області за рахунок міграційних
рухів населення. Кількість вибулих за досліджуваний пе-
ріод збільшилася на 11,2%. Що стосується зовнішньої
міграції, то в період 2010-2015 рр. кількість вибулих
збільшилася на 0,5%.

Найгострішою проблемою сьогодення є зменшення
якісного людського капіталу у зв’язку з міграцією насе-
лення. Одним із найбільш складних соціальних явищ су-
часної зовнішньої мобільності є інтелектуальна міграція
[1; 3; 5; 6].

Для кваліфікованих робітників, зайнятих у науці, освіті,
медицині, зовнішня трудова міграція є одним із засобів
фахової, соціальної, психологічної самореалізації, пол-

У межах України Зовнішня міграція 

Рік кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст 

(скорочення) 

кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст 

(скорочення) 
2010 1,5 1,6 -0,1 0,1 0,06 0,08 
2011 20,2 20,7 -0,5 1,5 0,9 0,6 
2012 22,3 22,8 -0,5 1,3 0,6 0,7 
2013 21,9 23,3 -1,4 1,2 0,7 0,6 
2014 21,2 22,6 -1,4 3,0 0,6 2,4 
2015 12,1 12,8 -0,7 1,0 0,6 0,4 

Абсолютне 
відхилення 
(+, -) 

10,6 
 11,2 0,6 

 0,9 0,5 0,32 

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7]

Таблиця 2 – Міграційний рух населення Запорізької області
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іпшення свого матеріального становища. Відповідно до
західних оцінок, міграція - це природний процес, пов’я-
заний із розвитком інтернаціоналізації науково-технічної
діяльності.

Варто констатувати, що в країні триває значний
«відплив інтелекту» (щорічно в середньому емігрує кож-
ний 25-й спеціаліст із вищою освітою), що призводить до
втрати національного багатства України, до духовного й
інтелектуального збіднення нації.

Було досліджено рівень інтелектуальної міграції на-
селення Запорізької області. Розраховано відсоткову
кількість осіб, які мають неповну вищу освіту та вчений
ступінь відносно усієї кількості осіб, що мігрували в пер-
іод  2010–2015 рр. (рис. 2).

Високий рівень безробіття та дисбаланс на ринку
освітніх послуг та ранку праці зумовлюють негативну
динаміку інтелектуальної міграції населення Запорізької
області. Значна кількість освічених людей не мають мож-
ливості знайти роботу за фахом, таким чином реалізува-
ти свій творчий та інтелектуальний потенціал, що значно
знижує продуктивність людського капітал

 Українські вчені стурбовані чисельністю інтелекту-
альних мігрантів, які щороку виїжджають з України. Хоча
кожен з них називає різну чисельність мігрантів, проте
усі єдині в одному – Україна втрачає найцінніше – влас-
ний якісний людський капітал, оскільки інтелектуальний
капітал кожної країни – це її майбутнє.

Відповідно до наявних розрахунків американських
соціологів, вартість підготовки одного висококваліфіко-
ваного спеціаліста науково-технічного профілю обходить-
ся країні-донору приблизно в 800 тис. дол. США. Втрати
України складають величезну суму. А якщо до категорії
учених додати висококваліфікованих інженерно-техніч-
них спеціалістів, медиків, учителів, діячів культури, то
втрати будуть набагато більші [4, с. 122–123].  

За методиками розрахунку дослідницьких організацій
ООН, при виїзді кваліфікованого спеціаліста на постійну
роботу за кордон країна втрачає близько 300 тис. дол.
США. Країна-імпортер людського капіталу, у свою чер-

Рис. 2. Динаміка інтелектуальної міграції населення Запорізької області за 2010–2015 рр

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]

гу, отримує можливість заощаджувати значні кошти на
його формування [2, с. 92].

У контексті продуктивності використання людського
капіталу найважливішим є рівень зайнятості населення,
функціонування ринку праці з його регіональними особ-
ливостями. Адже саме у процесі праці відбувається реа-
лізація людського потенціалу і його перехід до категорії
«капітал», який здатен приносити дохід не лише його влас-
никові, а й державі в цілому. Ефективність економічної
діяльності залежить від того, наскільки вдається виріши-
ти завдання підвищення рівня зайнятості населення та
реалізації його трудового потенціалу.

Своєчасне виявлення та розв’язання основних про-
блем у сфері використання найманої праці є ключовим
питанням для забезпечення стабільного розвитку дер-
жави.

На рис. 3 спостерігаємо динаміку рівня зареєстрова-
ного безробіття та рівень зайнятого населення Запорізь-
кої області.

Досягнення високого рівня зайнятості – одна з основ-
них цілей макроекономічної політики держави. Економ-
ічна система, що створює додаткову кількість робочих
місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного
продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити
матеріальні потреби населення. При неповному викори-
станні наявних ресурсів робочої сили система працює,
не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Чи-
мало проблем безробіття наносить і життєвим інтере-
сам людей, не даючи їм прикласти своє уміння в тім роді
діяльності, у якому людина може найбільше виявити себе,
чи лишає їх такої можливості, через що люди переносять
серйозний психологічний стрес. З вищесказаного мож-
на зробити висновок, що показник безробіття є одним з
ключових показників для визначення загального стану
економіки, для оцінки її ефективності.

Аналіз структури зайнятості населення дає наглядну
інформацію щодо регіонального розподілу економічно
активного населення за галузями та секторами економі-
ки (рис. 4).
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Рис. 3. Рівень зареєстрованого безробіття та рівень зайнятого населення Запорізької області (%)
Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7]

Рис. 4. Структура зайнятого населення Запорізької області за видами економічної діяльності за 2015 р

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]

Загалом, починаючи з 2010 р., зменшується кількість
зайнятих працівників у харчовій промисловості регіону.
За 2010-2015 рр. їх кількість скоротилася на 8,8%. Анало-
гічна динаміка спостерігається і на підприємствах м’ясо-
переробній галузі, де кількість працюючих скоротилася
на 8,6% (рис. 5).

Рис. 5. Структура працівників зайнятих у харчовій промисловості та  м’ясопереробній галузі
Запорізької області за 2010–2015 роки

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]

На структуру працівників м’ясопереробної галузі
мають вплив різні економічні та соціальні фактори, в тому
числі темпи зростання або занепаду виробництва, наяв-
ний рівень розвитку продуктивних сил, рівень забезпе-
чення сировинними та паливно-енергетичними ресур-
сами. Важливим фактором розвитку підприємств, уста-
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нов та організацій є рівень кадрового забезпечення. Він
показує наскільки даний вид економічної діяльності, спро-
можний забезпечити вакантні робочі місця достатньою
чисельністю кваліфікованих кадрів, що були підготовлені
навчальними закладами і в результаті розділені за про-
фесійними групами. Індикатором збалансованості підго-
товки кваліфікованих кадрів в системі професійно-техні-
чної освіти України та їх залучення на виробництво вис-
тупає саме ефективність проходження процесу забезпе-
чення кадрами промислових підприємств. Практика
підприємств промисловості свідчить про нестачу кадрів
за окремими професіями, особливо робітничими, та за
окремими видами економічної діяльності, що в резуль-
таті знижує їх конкурентоспроможність в умовах невідпо-
відності рівня підготовки кадрів, що представлені на рин-
ку праці. Потреба м’ясопереробних підприємств Запор-
ізької області у професіональних працівниках скоротила-
ся майже у двічі, тобто на 51,6%, у порівнянні з 2010 ро-
ком (рис. 6). Таке становище зумовлене загальним ско-
роченням  потреби у працівниках Запорізької області на
30,2%.

На підприємствах м’ясопереробної галузі у 2015 р.
особливу потребу складають робітничі професії – 59,9

Рис. 6. Потреба м’ясопереробних підприємств Запорізької області у працівниках

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]

% від потреби м’ясопереробних підприємств Запорізь-
кої області у професіональних працівниках. За період
2010-2015 даний показник зріс на 10,4%, тобто актуаль-
ною залишається проблема нестачі робітничих професій
на підприємстві. Не менш складним є питання забезпе-
чення підприємств працівниками інженерно-технічних
спеціальностей для обслуговування технологічного об-
ладнання харчової та переробної промисловості, потре-
ба яких складає 8,6% на 2015 рік, по відношенню до 2010
року нестача зросла на 4,7%. Також на підприємствах не
вистачає технологів м’ясопереробної промисловості, їх
потреба складає 20,9%, а по відношенню до 2010 року
вона зросла на 3,4%. Ці та інші обставини знижують за-
гальну ефективність кадрового забезпечення
підприємств на ринку праці та вимагають більш деталь-
ного розгляду (рис. 7).

Аналіз продуктивності праці харчової промисловості
та м’ясопереробної галузі Запорізької області показав,
що поряд із скороченням обсягів реалізованої промис-
лової продукції у харчовій промисловості та м’ясопере-
робній галузі зокрема, скорочується і продуктивність
праці. За досліджувані роки продуктивність праці у хар-
човій промисловості скоротилася на 21,5%, а у м’ясопе-
реробній галузі – на 13,2%. (рис. 8).

Рис. 7. Потреба м’ясопереробних підприємств Запорізької області у працівниках за професійними напрямками

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]
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Рис. 8. Динаміка продуктивності праці у харчовій промисловості та м’ясопереробній галузі
Запорізької області за 2010-2015 рр

Джерело: складено авторами на основі даних Статистичного щорічника Запорізької області за 2015 р. [8]

Однією із причин скорочення обсягу реалізованої
промислової продукції виступає процес скорочення ва-
лової продукції сільського господарства. Він характери-
зується, в першу чергу, стрімким скороченням вироб-
ництва всіх видів продукції тваринництва, оскільки знач-
но знизився рівень рентабельності вирощування худоби
та птиці. Це, у свою чергу, призвело до стрімкого скоро-
чення поголів’я худоби в Запорізької області та в країні в
цілому.

Відтак, на сьогоднішній день перед більшістю м’ясо-
переробних підприємств нашої держави гостро постала
проблема нестачі відповідної сировини для повного за-
безпечення наявних виробничих потужностей. Все це
негативним чином впливає на стан м’ясопереробної га-
лузі, а саме на скорочення обсягів виробництва та робо-
чих місць на підприємстві.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження демографічних

передумов використання людського капіталу м’ясопере-
робних підприємств Запорізької області привели до на-
ступних висновків. Аналіз демографічних процесів по-
казав, що чисельність населення постійно скорочується,
природний рух населення є від’ємним унаслідок перева-
жання кількості померлих над народженими. Спостері-
гається високий рівень міграційних процесів по області,
значний відсоток складає інтелектуальна міграція насе-
лення, що призводить до втрати висококваліфікованої
робочої сили, інтелектуального капіталу регіону.

Дослідження показали, що в даний час український
ринок праці незбалансований, свідченням цього є серй-
озний дисбаланс з боку попиту. Кризові явища в еко-
номіці, закриття великих промислових підприємств ве-
дуть до безробіття й одночасно до необхідності широко-
масштабної перекваліфікації значної частини робочої
сили. Особливо важко йдуть ці процеси через слабку
мобільність робочої сили – переїзд із міста в місто зали-
шається великою проблемою.

Подальші дослідження. Планується здійснювати у
напряму визначення індикаторів підвищення продуктив-
ності праці підприємств сфери послуг.
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Соловьев Д. И., Скворцова О. В.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье проанализированы демографические факторы использования человеческого капитала региона:

численность населения на данный момент и его динамику во времени, динамика естественного движения
населения и миграционное движение населения, а также уровень интеллектуальной миграции населения Запо-
рожской области.

 Исследовано современное состояние и особенности функционирования рынка труда Запорожской облас-
ти. Проанализирована структура занятого населения Запорожской области по видам экономической дея-
тельности, в том числе работников занятых в пищевой промышленности. Выявлены проблемы кадрового
обеспечения предприятий пищевой промышленности. Определена потребность предприятий в работниках по
профессиональным направлениям.

Охарактеризованы демографическое состояние Запорожской области и действие демографических фак-
торов на воспроизводственные процессы человеческого капитала. Выявлены и проанализированы негативные
тенденции демографических показателей и их влияние на производительность использования человеческого
капитала пищевой промышленности Запорожской области.

Ключевые слова: человеческий капитал, использование, население, миграция, занятость, безработица.

Solovyov D., Skvortsovа О.
DEMOGRAPHIC FACTORS THE USE OF HUMAN CAPITAL OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY
The article analyzes the demographic factors of the use of human capital of the region: population at the moment and

its dynamics in time, the dynamics of natural population movement and migration movement of population and the level
of intellectual migration of the population of Zaporizhzhia region.

Investigated the current state and functioning of the labour market in Zaporizhzhia region. The structure of the
employed population of Zaporizhzhia region by kinds of economic activities, including workers employed in the food
industry. Identified problems in the staffing of the food industry. Identified the need of enterprises in workers for professional
purposes.

Characterized by the demographic situation in Zaporizhzhia region and the influence of demographic factors on the
reproductive processes of the human capital. Identified and analyzed negative trends of demographic indicators and their
impact on the productivity of human capital in the food industry in Zaporizhia region.

Key words: human capital, usage, population, migration, employment, unemployment.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей венчурного інвестування в Україні. Доведено, що венчурне

інвестування забезпечує прискорене використання новітніх технологій, підвищує конкурентоспроможість про-
дукції та послуг. Проаналізовано теоретичну сутність венчурного інвестування, узагальнено та запропонова-
но її власне визначення. Визначено характерні особливості, недоліки й переваги даного виду інвестування.
Проаналізовано історичні передумови становлення венчурного бізнесу у світі та основні тенденції його розвит-
ку. Представлено тенденції розвитку компаній з управління активами в Україні, інститутів спільного інвесту-
вання та венчурних фондів. Визначено вагоме місце венчурного капіталу в загальній вартості активів всіх
інститутів спільного інвестування. Визначено основні сучасні проблеми венчурного інвестування в Україні та
запропоновано напрями їх вирішення за умови активної державної підтримки.

Ключові слова: венчурне інвестування, венчурна індустрія, інновації, капітал, фонд, інвестор.

Карпенко А. В., Корейба І. І., 2017©

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній світовій практиці задля забезпечення при-

скореного використання новітніх технологій, підвищен-
ня конкурентоспроможності продукції та послуг розви-
нуті країни використовують венчурну індустрію. Вона
проявила себе як один з ефективних засобів стабілізації й
розвитку реального сектору економіки. Венчурне інвес-
тування зіграло значну роль у реалізації найважливіших
нововведень кінця ХХ ст. Саме в такий спосіб були реал-
ізовані такі видатні досягнення людства, як мікропроце-
сори, персональні комп’ютери, технологія рекомбінат-
них молекул ДНК тощо. В той же час можливості вітчиз-
няних підприємств проводити модернізацію та реконст-
рукцію виробничих процесів, розробляти та впроваджу-
вати інноваційну продукцію сьогодні за рахунок власних
ресурсів є обмеженими. Тобто в умовах кризових явищ
в економіці України особливо гостро відчувається по-
треба у венчурному інвестуванні. Саме тому стимулю-
вання формування та розвитку венчурного інвестуван-
ня має стати вирішальним фактором запровадження інно-
ваційних технологій на вітчизняних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання венчурного інвестування є широко дослід-
жуваними у вітчизняній літературі. Зокрема, у праці М.
Поляк виконано дослідження сучасного стану венчур-
ного інвестування в Україні, а А. Ужва – розкрив особли-
вості його розвитку, причини недостатнього поширення
і напрями щодо нарощення в національній економіці.
Аналіз зарубіжного досвіду венчурного інвестування як
сучасної форми фінансування достатньо детально пред-
ставлено у праці О.Д. Рожко. Загалом дослідження вен-
чурного інвестування здійснювали багато вітчизняних і
зарубіжних вчених, серед яких Дж. Лернер, П. Гомперс,
С. Кортум, В. Денисюк, О. Геращенко, С. Віхров та інші.
Проте, питання стимулювання його розвитку не набуло
вичерпних відповідей, що й визначає поточну його акту-
альність і вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є висвітлення сутності венчурного інве-

стування і розробка заходів стимулювання його розвит-
ку в економіці України.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність національної економіки в сучасних умо-
вах багато в чому залежить від розвиненості її фінансо-
вих можливостей, а трансформація ринкових відносин
потребує використання нових форм фінансового капіта-
лу, однією з яких і виступає венчурне інвестування.

Сьогодні у всьому світі розвинене венчурне інвесту-
вання не лише забезпечує пожвавлення науково-техніч-
ного розвитку, а й є ефективним механізмом пошуку,
відбору та впровадження інноваційних технологій. Про-
тягом останніх десятиліть венчурне інвестування вважа-
ють феноменом розвитку американської промисловості,
завдяки якому було впроваджено більшість розробок у
новітніх галузях промисловості й медицини. Добре знані
всіма гіганти комп’ютерного й інформаційного бізнесу
Microsoft, Lotus, Intel, Apple Computers, Compaq, Sun
Microsystems, Yahoo, Google теж свого часу виросли з
ідеї, профінансованої венчурним капіталом. Не випад-
ково країни з розвиненим ринком венчурного інвесту-
вання (США, Японія, Німеччина, Великобританія) вис-
тупають сьогодні провідними експортерами продукції
високих технологій.

Засновниками венчурного інвестування вважаються
громадяни США Том Перкін, Юджин Клейнер, Франк
Кофілд, Брук Байєрс та ін., котрі в 50–60 роки розробили
нові основоположні концепції організації фінансування:
створення партнерств у вигляді венчурних фондів, збір
грошей у партнерів з обмеженою відповідальністю і вста-
новлення правил захисту їх інтересів, використання ста-
тусу генерального партнера [1]. Цей факт і підтверджує
високий рівень розвитку венчурної індустрії у США, її
суттєве лідерство в даному напрямі.
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Венчурне інвестування набуло значного поширення
у світі завдяки приватному капіталу, але у відповідності з
українським законодавством, приватним особам забо-
роняється виступати венчурним інвестором, що значно
обмежує можливості формування та розвитку венчур-
ного інвестування в Україні. Таке обмеження є виправ-
даним в умовах недостатньої обізнаності населення щодо
принципів даного інвестування, але з плином часу це
має змінитися, що матиме позитивний вплив на розви-
ток венчурної індустрії.

Формування і розвиток венчурного інвестування в
суттєвій мірі визначається рівнем поширення й розумін-
ня теоретичних основ даної діяльності. На сьогоднішній
день існує безліч визначень венчурного інвестування,
проте їх змістовність часто не розрізняється. За визна-
ченням Ю.С. Шипуліної, «венчурне інвестування – це
одна з форм технологічних нововведень для якої харак-
терна комерціалізація результатів наукових досліджень у
наукомістких та, в першу чергу, високотехнологічних га-
лузях, де отримання ефекту не гарантовано та ступінь
ризику є доволі високим» [2]. На думку О.Д. Рожко, «вен-
чурне інвестування – це довгострокові фінансові вкла-
дення з високим ступенем ризику в акції фірм, які орієн-
товані на розробку, виробництво та реалізацію науко-
містких продуктів, задля їх розвитку і розширення, з ме-
тою отримання прибутку від приросту вартості вкладе-
них коштів» [3]. Тобто венчурне інвестування є непря-
мою формою інвестування приватного підприємниць-
кого капіталу у фінансові інструменти та характеризується
високим ступенем ризику, оскільки об’єктом інвестуван-
ня виступають нові результати високотехнологічних га-
лузей, успішна реалізація яких не гарантована.

Венчурне інвестування забезпечує втілення у вироб-
ництво певної інноваційної ідеї або проекту, спрямоване
на стимулювання практичного використання технічних і
технологічних новинок і результатів наукових досягнень
з метою одержання високого доходу. Отже, зважаючи на
проаналізовані визначення, ми дійшли висновку, що вен-
чурне інвестування – це довгострокове спонсорування
інвесторами ідеї, її розробки, виробництва та реалізації
наукомісткої продукції, яка в майбутньому не гарантує
стовідсотковий успіх, проте, орієнтована на винагород-
ження значними надприбутками.

Джерелом доходу венчурного інвестування є зрос-
тання вартості частки венчурного інвестора, проте, при-
буток переважно виникає через 3–7 років після внесен-
ня інвестицій, що стримує в умовах сучасної високої
нестабільності національного економічного середовища
суттєве нарощення. Тобто венчурне інвестування – це
залучення капіталу на тривалий період в компанії, що ма-
ють шанси швидкого росту. Форми венчурного інвесту-
вання достатньо різноманітні, але специфіка українського
постприватизаційного акціонерного капіталу диктує пе-
реважання інвестиційного кредиту – від вкладень в спец-
іально випущені під проект облігації до прямого інвестиц-
ійного кредитування через венчурні фонди.

Венчурний фонд – це закритий інститут спільного
інвестування (ІСІ), який здійснює приватне розміщення
цінних паперів [4]. До нього відносять корпоративні або
пайові фонди, активи яких на понад 50% складаються з
корпоративних прав і цінних паперів, що не котируються
на фондових біржах. Венчурні фонди здійснюють вик-
лючно приватне розміщення емітованих ними цінних
паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стра-
тегію, зокрема, інвестиції в недержавні інноваційні про-
екти підприємців, які через високу ризикованість не мо-
жуть отримати фінансову підтримку з традиційних дже-
рел. Оскільки інноваційна діяльність не передбачає га-
рантованого позитивного результату, венчурним фон-
дам властивий найвищий рівень інвестиційного ризику
[5, с. 72]. Саме через найвищий ступінь ризику законо-
давство звільнило таке інвестування від численних обме-
жень, характерних для інших видів інвестування, що до-
помагає зберегти певну зацікавленість і привабливість
венчурного інвестування в Україні та забезпечити
збільшення його обсягів.

Венчурне інвестування реалізується завдяки акуму-
льованому у венчурному фонді венчурного капіталу –
капіталу, що інвестований в інноваційний проект з висо-
ким ступенем ризику [4]. За визначенням Європейської
асоціації венчурного капіталу (ЕVСА – European Venture
Capital Association), венчурний капітал є пайовим капі-
талом, що надається професійними фірмами, які інвес-
тують і спільно керують стартовими (ті, що створюють-
ся і розвиваються) або іншими приватними компаніями,
які трансформуються і демонструють потенціал для по-
мітного зростання [6, с. 32]. Аналіз функцій і особливос-
тей венчурного капіталу та їхнє порівняння з економіч-
ним змістом капіталу взагалі, розкритим класиками еко-
номічної теорії, дозволяє охарактеризувати економічну
сутність венчурного капіталу як різновид фінансового
капіталу, що виконує роль особливого інвестиційного
ресурсу в суспільному відтворенні, має переважну спря-
мованість на активізацію науково-технічної та інновацій-
ної діяльності, поєднує високі ризики і невизначеність
кінцевого сукупного ринкового ефекту з надвисокою
прибутковістю коштів, вкладених в засоби нових фірм чи
фірм, що розвиваються.

У венчурному фонді формування та управління ак-
тивами здійснює управляюча компанія (компанія з уп-
равління активами), а їх відповідальне збереження забез-
печується спеціальною охоронною фірмою. Компанія з
управління активами (КУА) – це юридична особа, яка
здійснює професійну діяльність з управління активами
ІСІ на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з
цінних паперів і фондового ринку, і не може поєднувати
цю діяльність з іншими видами професійної діяльності
на ринку цінних паперів. КУА в Україні найчастіше вико-
нує функцію венчурних капіталістів і здійснює управлін-
ня активами ІСІ за винагороду, розмір якої встановлюєть-
ся відповідно до регламенту фонду. КУА може одночас-
но здійснювати управління активами кількох ІСІ, однак
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це характеризується певною складністю, оскільки їх
діяльність жорстко регулюється й обмежується законо-
давством і контролюється Державною комісією з цінних
паперів і фондового ринку.

Венчурне інвестування в Україні носить специфіч-
ний характер, оскільки використовується переважно для
оптимізації управління активами фінансово-промисло-
вих холдингів і зниження їх податкового навантаження. У
світовій же практиці венчурне інвестування (інвестуван-
ня ризикового капіталу) залишається одним із найважли-
віших джерел капіталу для підприємств малого та серед-
нього бізнесу, швидкий ріст і розвиток яких постійно по-
требує додаткових зовнішніх інвестицій.

Зараз в Україні представлено понад 300 КУА, але ва-
гому частку активів зосереджують в собі лише десять,
серед яких найбільша частка активів на ринку венчурних
ІСІ належить ТОВ «КУА «Будівельні проекти», а наймен-
ша – ТОВ «КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ», середні
позиції займає ПрАТ «КУА «ФОРУМ» і ТОВ «КУА «Про-
гресивні Інвестиційні стратегії». Кількість КУА за 2008-
2015 рр. мала тенденцію до зниження (з 409 до 313), про-
те, за аналогічний період кількість ІСІ в управлінні зрос-
ла (з 1244 до 1567) (рис. 1).

Зміна тенденцій щодо зростання КУА і значного при-
росту ІСІ відбулась після 2008 р. (зростала з 2005 р.), коли

Рис. 1. Динаміка загальної кількості КУА, ІСІ та середньої кількості ІСІ в управлінні (зареєстрованих) в Україні [7]

світова фінансова криза охопила і вітчизняний економіч-
ний сектор. Загалом зростання активів відбувається й
сьогодні, зокрема у венчурних фондах збільшення відбу-
лось за 2008–2015 рр. з 50557,02 млн. грн. (загалом по всіх
ІСІ 54611,05 млн. грн.) до 225540,9 млн. грн. (236175,0 млн.
грн.). На венчурні фонди в загальному обсязі ІСІ припа-
дає понад 90 % вартості всіх активів. За 2005–2015 рр.
кількість венчурних фондів зросла з 199 до 992, а макси-
мальна їх кількість була у 2013–2014 рр. – відповідно 1013
і 1006. Тобто це свідчить, що у 2015 р. на венчурний бізнес
вплинула низка негативних чинників.

Обсяг ВВП за 2010–2015 рр. в Україні збільшився на
83,4 % (з 1079,3 до 1979,5 млрд. грн.), а вартість активів ІСІ
на 123,0 % (з 105,9 до 236,2 млрд. грн.) (рис. 2). Наочно
представлено зростання частки активів ІСІ у відношенні
до активів банків та ВВП. Загалом ці показники відобра-
жають суттєвий обсяг ресурсів, який акумульовано в
національній економіці й використовується в інвес-
тиційній сфері. Проте, така частка порівняно з зарубіж-
ною практикою та реаліями вітчизняної економіки все
ще залишається вкрай низькою. Основною причиною
такої ситуації є загальний стан економіки, соціальна та
політична ситуація в Україні, значні геополітичні ризики.
Зважаючи на це, ймовірне скорочення кількості таких струк-
тур і обсягів венчурного інвестування, що вказує на не-
обхідність створення додаткових стимулів для їх розвитку.

Рис. 2. Динаміка вартості активів ІСІ та їх відношення до активів банків і ВВП в Україні [7]
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Венчурне інвестування потенційно є одним з ефек-
тивних джерел фінансування інноваційної діяльності,
проте, існуючі проблеми стримують можливість активі-
зації такого ризикового інвестування. Тому в Україні ме-
тою державного стимулювання є створення сприятли-
вих умов для формування та розвитку процесу венчур-
ного інвестування інноваційної діяльності в країні [8].

Для активізації венчурного інвестування в умовах
сьогодення необхідно запровадити низку заходів на дер-
жавному рівні, зокрема: приведення законодавства та
відповідних нормативних актів до рівня, який буде забез-
печувати ефективну діяльність венчурних фондів; винай-
дення й запровадження до використання доступних та
ефективних методів прогнозування ефекту від інновацій;
всебічна підтримка державою експертизи інноваційних
проектів; налагодження комунікацій між підприємства-
ми, які впроваджують інновації та інвесторами, що спри-
ятиме розвитку відповідного інформаційного середови-
ща; розвиток фінансового стимулювання інвесторів та
прозорості системи оподаткування доходів і капіталу, за
рахунок зниження відсоткових ставок, застосування пільг
для іноземних венчурних інвесторів і заохочення розвит-
ку вітчизняних; сприяння забезпеченості країни відпові-
дними фахівцями у галузі венчурного інвестування, шля-
хом створення відповідних бізнес-шкіл і спеціальностей
в університетах; запровадження поширеної практики
цільового фінансування, грантів і податкових пільг на
дослідження, винаходи та розробки.

ВИСНОВКИ
Визначено, що венчурне інвестування – це довгост-

рокове спонсорування інвесторами ідеї, її розробки, ви-
робництва та реалізації наукомісткої продукції, яка в май-
бутньому не приречена на стовідсотковий успіх, проте
орієнтована на винагородження значними надприбут-
ками. Зважаючи на загальний стан економіки, соціальну
та політичну ситуацію в Україні, венчурне інвестування
сьогодні знаходиться на стадії зародження. Незважаючи
на високу питому вагу венчурного капіталу, у загальній
сумі активів усіх ІСІ цей обсяг є замалим для вітчизняних
потреб, а тенденції його змін вказують на відсутність
чітких позитивних змін у покращенні інвестиційного се-
редовища в Україні. Крім того, сьогодні у вітчизняній
економіці відсутні передумови для покращення ситуації
в цьому напрямі, що неминуче стримуватиме подаль-
ший розвиток венчурного інвестування.

З метою стимулювання подальшого формування і
розвитку венчурного інвестування в Україні визначено
такі основні заходи: приведення законодавства до рівня,
який буде забезпечувати ефективну діяльність венчур-
них фондів; налагодження комунікаційних зв’язків між
компаніями, які впроваджують інновації; підвищення
стимулювання інвесторів через зниження відсоткових
ставок і застосування пільг; забезпечення компетентни-
ми кадрами венчурне інвестування.
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Карпенко А. В., Корейба І. І.
ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена исследованию особенностей венчурного инвестирования в Украине. Доказано, что вен-

чурное инвестирование обеспечивает ускоренное использование новейших технологий, повышает конкурентос-
пособность продукции и услуг. Проанализирована теоретическая сущность венчурного инвестирования, обоб-
щено и предложено ее собственное трактование. Определены характерные особенности, недостатки и пре-
имущества данного вида инвестирования. Проанализированы исторические предпосылки становления венчур-
ного бизнеса в мире и основные тенденции его развития.

Представлены тенденции развития компаний по управлению активами в Украине, институтов совместно-
го инвестирования и венчурных фондов. Определено важное место венчурного капитала в общей стоимости
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активов всех институтов совместного инвестирования.
Выявлено основные современные проблемы венчурного инвестирования в Украине и предложено направле-

ния их решения при условии активной государственной поддержки.
Ключевые слова: венчурное инвестирование, венчурная индустрия, инновации, капитал, фонд, инвестор.

Karpenko A.,  Koreyba I.
FEATURES OF VENTUR INVESTING IN UKRAINE
The article investigates the venture capital investment in Ukraine. It was proved that venture investment provides

accelerated using of the latest technology, increases the competitiveness of products and services. Analyzes the theoretical
nature of venture investment, summarized and offered its own vision. Defined characteristics, advantages and disadvantages
of this type of investment. Analyzed the historical background of the formation of venture capital in the world and the main
trends of its development.

Presented trends of asset management companies in Ukraine, collective investment institutions and venture funds.
Defined important place venture capital in the total value of assets of collective investment institutions.

In the article the main current problems of venture investment in Ukraine are identified and directions to solve them
with the active government support are offered.

Keywords: venture investment, venture capital industry, innovation, capital, fund, investor.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СИТУАЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

В статті розглянуто характеристики ринків інтернет-торгівлі окремих країн світу. Проаналізовано
обсяги та динаміку онлайн-продажів. Досліджено конкурентну ситуацію на ринку інтернет-торгівлі з викори-
станням моделі М. Портера «П’ять сил конкуренції». Доведено, що інтернет-торгівля має суттєвий вплив на
функціонування торгівлі в більшості країн світу, демонструє позитивну динаміку зростання, швидко вклю-
чається в соціально-економічний простір, визначає перспективи подальших структурних змін у торговій ме-
режі та активізує конкурентну активність між суб’єктами господарювання на ринку.

Ключові слова: інтернет-торгівля, конкурентність,світовий ринок,роздрібна торгівля.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Інноваційні технології поступово трансформують

практику ведення сучасного бізнесу, стимулюючи роз-
виток новітніх секторів економіки, зокрема електронної
комерції. Це зумовлює необхідність вивчення світового
досвіду розвитку інтернет-торгівлі, дослідження сучас-
ного стану даного ринку та конкурентної ситуації на ньо-
му з метою подальшого визначення пріоритетних стра-
тегій розвитку суб’єктів господарювання.

Наразі, інтернет-торгівля здійснює суттєвий вплив на
функціонування торгівлі більшості країн світу, демонст-
руючи позитивну динаміку зростання, швидке входжен-
ня у соціально-економічний простір, визначаючи перс-
пективи подальших структурних змін у торговельній ме-
режі та інтенсифікацію конкурентної боротьби між суб-
’єктами підприємництва на ринку. Однак, незважаючи
на загальні спільні риси, ринки інтернет-торгівлі країн
світу мають свою специфіку та характерні національні
особливості формування. Український ринок інтернет-
торгівлі знаходиться на початковому етапі розвитку.

Сучасний етап функціонування роздрібної торгівлі
характеризується високим рівнем невизначеності умов
зовнішнього середовища та супроводжується динаміч-
ними кардинальними структурними змінами, обумов-
леними створенням та поширенням мережі Інтернет,
впровадженням прогресивних інформаційних технологій.
Наслідком їх прояву став активний розвиток інтернет-
торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
питаннями дослідження ринку інтернет-торгівлі присвя-
чені роботи таких вчених, як Т. Буй [1], Ф. Вірін [2], Г. Ва-
сильєв [3], М. Зуєв [4], І. Литовченко [9], Г. Ляшенко [10],
М. Макарова [11], Л. Патраманська [12], В. Плескач [13].
Подальше дослідження тенденцій розвитку та сучасної
конкурентної ситуації на світовому ринку електронної
комерції дозволить визначити пріоритетні стратегії діяль-
ності вітчизняних суб’єктів даного ринку.

Метою статті є дослідження конкурентної ситуації на
ринку інтернет-торгівлі задля прогнозування тенденцій
розвитку вітчизняного торговельного онлайн-ринку та
визначення пріоритетних стратегій розвитку його
суб’єктів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІ-
АЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження, проведене компанією «Euromonitor» у
2016 році в 142 країнах світу, показало, що найбільший
ринок інтернет-торгівлі, обсяг якого оцінено у 187 млрд.
дол., представлений у США. Він складає майже 30% від
загального обсягу продажів товарів через світову мере-
жу Iнтернет. Другу позицію у рейтингу двадцяти найб-
ільших ринків інтернет-торгівлі у світі займає Китай, тре-
тю – Великобританія (табл. 1). Загалом, найбільша
кількість країн з великими обсягами інтернет-торгівлі
представлена у Європі – 13 з 20 позицій у рейтингу та з
сумарною часткою в 28,8% від загального обсягу інтер-
нет-ринку.

Козицька Г. В., 2017©

№ п/п Країна Обсяг ринку, 
млрд. дол. 

Європейські країни: 
1 Великобританія 54,737 
2 Німеччина 32,021 
3 Франція 29,705 
4 Нідерланди 5,752 
6 Італія 5,725 
7 Фінляндія 4,886 
8 Польща 4,864 
9 Норвегія 4,591 

10 Швеція 4,518 
11 Швейцарія 4,235 
12 Данія 3,820 
13 Туреччина 3,765 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон: 

1 США 186,942 
2 Китай 75,322 
3 Японія 54,640 
4 Південна Корея 26,137 
5 Канада 5,994 
6 Австралія 5,153 

Південна Америка: 
1 Бразилія 13,089 

Таблиця 1 – Обсяги ринків інтернет-торгівлі окремих країн
світу у 2016 р. [2]

Джерело: складено автором
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Найбільший темп зростання протягом 2011- 2016 рр.
продемонстрував ринок Китаю з показником у 101%. У
рейтингу 20 країн світу за даним показником переважа-
ють країни, що розвиваються (табл. 2).

Незважаючи на загальну спільну рису – достатньо
інтенсивний розвиток протягом останніх років, ринки
інтернет-торгівлі окремих країн світу є неоднорідними
за своїми характеристиками щодо обсягу та структури, а
також особливостей прояву поведінки споживачів, їх
смаків та вподобань.

Відповідно до індексу глобальної інтернет-торгівлі
(GRECI) ринки  країн світу поділено на три групи (рис. 1):

№ п/п Країна Темп приросту 
2016/2011,% 

1 Китай 101 
2 Македонія 73 
3 Єгипет 69,1 
4 Мексика 43,2 
5 Колумбія 41,9 
6 Індонезія 40 
7 Боснія та Герцеговина 38,5 
8 Туреччина 32,8 
9 Аргентина 31,8 
10 Нова Зеландія 29 
11 Еквадор 28,4 
12 Мальдіви 27,2 
13 Шрі-Ланка 26,8 
14 Суринам 26,7 
15 Білорусія 26,6 
16 Індія 25,7 
17 Грузія 25,5 
18 Угорщина 25,3 
19 Азербайджан 24,9 
20 Албанія 24,6 

Таблиця 2 – Динаміка онлайн-продажів в окремих країнах світу за 2011-2016 рр.,% [11]

Ринки інтернет-
торгівлі 

ринки, які 
сформовані й 
продовжують 
зростати «цифрові» ринки 

ринки 
наступного 
покоління 

Канада, США, 
Швеція, Бельгія, 
Великобританія, 
Швейцарія, Данія, 
Фінляндія, Норвегія, 
Франція, Німеччина,  
Австралія, Франція, 
Нідерланди  

Китай, Туреччина, 
Бразилія, Аргентина, 
Венесуела, Італія, 
Росія, Ірландія, Чилі, 
Малайзія, Об’єднані 
Арабські Емірати, 
Словаччина 

Японія, Південна 
Корея, Гонконг, 
Нова Зеландія, 
Сінгапур 

Рис. 1. Групи ринків за індексом глобальної інтернет-торгівлі

а)  ринки, які сформовані і продовжують зростати
(Канада, США, Швеція, Бельгія, Великобританія, Швей-
царія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Австра-
лія, Нідерланди, Франція, Данія);

б) «цифрові» ринки (Японія, Південна Корея, Гон-
конг, Нова Зеландія, Сінгапур);

в) ринки наступного покоління (Китай, Туреччина,
Бразилія, Аргентина, Венесуела, Італія, Росія, Ірландія,
Чилі, Малайзія, Об’єднані Арабські Емірати, Словаччи-
на) [14].

Характерні риси першої групи ринків відображені у
її назві. Це країни, ринки інтернет-торгівлі в яких у своє-

Джерело: складено автором
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му розвитку впритул наблизилися до стадії зрілості. Рівень
покриття мережею Інтернет цих країн становить 80% і
більше, частка користувачів, що здійснюють онлайн-по-
купки, перевищує 60%.

Серед особливостей даної групи слід відзначити різни-
цю у перспективах подальшого зростання. Такі країни,
як Австралія, Канада, США, де частка онлайн-покупців
становить 60-70% від загальної кількості інтернет-корис-
тувачів, мають більше перспектив до зростання на відміну
від країн Північної та Західної Європи, де даний показник
сягає 70-80%. Успіх на таких ринках залежатиме від впро-
вадження роздрібними торговцями інновацій, розумін-
ня мотивів поведінки покупців в інтернет-середовищі,
забезпечення швидкої доставки замовлених позицій, а
також формування лояльності споживачів.

Яскравим представником даної групи є ринок США
– найбільший ринок інтернет-торгівлі у світі, що характе-
ризується розвиненою інфраструктурою, великою та
динамічною базою споживачів, які купують онлайн.
Майже 250 млн. осіб використовують мережу Інтернет,
а 177 млн.  з них постійно купують товари онлайн [9].

На сьогодні успіх компаніям на ринку інтернет-торгівлі
США забезпечують такі складові як конкурентоспро-
можні ціни, легкість оплати, швидка доставка замовлень
та забезпечення обслуговування покупців на найвищо-
му рівні.

Ринок інтернет-торгівлі Великобританії у 2016 р. оці-
нювався у 54,7 млрд. дол., однак у поточному році очі-
кується його зростання до 73 млрд. дол. завдяки зусил-
лям як традиційних онлайн-продавців, так і мультиканаль-
них торговців. Кількість інтернет-користувачів становить
50 млн. осіб (82% населення), 80% з яких купують товари
онлайн [9]. Ринок Інтернет-торгівлі Великобританії має
розвинену інфраструктуру, сформовану у результаті
активного розвитку торгівлі за каталогами.  Найбільши-
ми інтернет-магазинами  Великобританії є:
«Sportsdirect.com» «Amazon.co.uk» та  «Forever21.com».

Обсяг ринку інтернет-торгівлі Німеччини у 2016 р.
склав 32 млрд. дол., очікується збереження тенденції зро-
стання у 2017 р. Рівень проникнення мережі Інтернет ста-
новить 83%, 77% споживачів здійснюють покупки он-
лайн [9]. Середньостатистичний споживач у Німеччині
проводить півтори години на день у мережі Інтернет та
робить онлайн-покупки через нижчі ціни та широкий
асортимент. Популярними є портали цінового порівнян-
ня, такі як «Idealo» та «Preisvergleich» для пошуку ос-
танніх пропозицій. Найбільшими інтернет-магазинами
 Німеччини є: «Amazon.de», «Ebay», «C&A», «DM ».

Обсяг ринку інтернет-торгівлі Франції у 2016 р. ста-
новив 29 млрд. дол., рівень проникнення мережі Інтер-
нет – 80%. Кількість інтернет-користувачів – 50 млн. осіб,
35 млн. з яких є постійними онлайн-покупцями, які, за
прогнозами, забезпечать зростання обсягу ринку до 36
млрд. дол. у 2017 р. Ринок є висококонкурентним, але
має низький рівень концентрації. Лідерські позиції зай-
має інтернет-торговець «Amazon.com», частка ринку

якого у 2016 р. становила 8% завдяки широті асортимен-
ту (2 млн. позицій), низьким цінам та ефективній дос-
тавці. Інтернет-торговці «Apple» та «Kering» займають
на ринку по 7% [8].

Ринки інтернет-торгівлі країн другої групи відповідно
до класифікації за «GRECI» є високотехнологічними та
конкурентними, у своєму розвитку перебувають на
проміжній стадії між етапами зростання та зрілості, а
тому характеризуються інтенсифікацією зусиль суб’єктів
торговельного підприємництва в утриманні своїх позицій.

Обсяг ринку інтернет-торгівлі Японії, як представни-
ка даної групи, у 2016 р. становив 54 млрд. дол. За про-
гнозними оцінками, у 2017 р. він зросте до 80 млрд. дол.
Кількість користувачів мережею Інтернет у 2016 р. ста-
новила 100 млн. осіб. (78% від загальної чисельності на-
селення), серед яких 75 млн. осіб були онлайн-покупця-
ми [9]. Ринок інтернет-торгівлі Японії має досить висо-
кий концентрації – дві компанії «Rakuten» та «Amazon»
займають 40% ринку.

Третю групу відповідно до Індексу глобальної інтер-
нет-торгівлі складають ринки наступного покоління. Вони
представлені переважно у країнах, що розвиваються,
мають високий потенціал подальшого зростання за ра-
хунок великої чисельності населення та поступового
збільшення користувачів мережею Інтернет, а також
підвищення рівня технологічного розвитку. Ці країни, як
правило, є великими за розміром, але мають найнижчий
рівень проникнення мережі Інтернет – у 2016 р. у Китаї,
Бразилії, Росії цей показник становив 38%, 45% та 49%
відповідно. Більше 40% споживачів роблять онлайн-по-
купки.

Китай займає провідні позиції серед країн світу за
чисельністю населення (1,36 млрд. осіб у 2016 р.),
кількістю інтернет-користувачів (538 млн. осіб), а також
покупців товарів у мережі Інтернет (220 млн. осіб).

Обсяг ринку роздрібної інтернет-торгівлі у 2016 р. ста-
новив 64 млрд. дол. і був другим за розміром після ринку
США. У 2017 р. прогнозується динамічне зростання рин-
ку до 271 млрд. дол. завдяки удосконаленню інфраструк-
тури, підвищенню рівня проникнення мережі Інтернет у
сільську місцевість та зростанню схильності споживачів
до витрачання грошей в онлайн-середовищі [2]. Найбіль-
шими інтернет-магазинами Китаю є: «Alibaba», «Taobao»,
«JD.com».

Обсяг ринку інтернет-торгівлі Бразилії у 2016 р. склав
13 млрд. дол., у 2017 р. прогнозується збільшення цього
показника до 28 млрд. дол. [2]. Чисельність користувачів
мережею Інтернет у 2016 р. становила 90 млн. осіб, 57%
з яких здійснювали онлайн-покупки. Найбільшими інтер-
нет-магазинами  Бразилії є: «Еbay.br», «Bomnegocio.com»,
«MercadoLivre».

Характерною особливістю інтернет-середовища Бра-
зилії є наявність найбільшої у Латинській Америці
кількості соціальних мереж. Дещо стримує розвиток
інтернет-торгівлі невисокий рівень доступу мешканців
до мережі Інтернет (45% у 2016 р.).
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За результатами дослідження «Data Insight» та «East-
West Digital News», обсяг ринку інтернет-торгівлі Росії у
2016 р. становив 16 млрд. дол. При цьому 16,9% користу-
вачів мережею Інтернет робили покупки онлайн щомі-
сячно; ще 6,1% обирали товар на сайтах, але фактично
робили покупку у стаціонарній торговельній мережі;
30% інтернет-користувачів ніколи не робили покупки
онлайн, в той час, як у більшості розвинених країн світу
даний показник сягає лише 10-20%. За прогнозами, у 2017
р. внаслідок об’єктивного щорічного зростання обсяг
ринку інтернет-торгівлі Росії досягне 27 млрд. дол. США
за рахунок активізації операцій купівлі-продажу товарів
та послуг у регіонах, а до 2020 р. цей показник становити-
ме 50 млрд. дол. [2].

До групи ринків інтернет-торгівлі наступного покол-
іння можна віднести і ринок України, який знаходиться
на ранній стадії розвитку.

За даними фінансової компанії «Fintime», оборот рин-
ку інтернет-торгівлі України у 2016 році сягнув 1,6 млрд.
дол., що у три рази більше, порівняно з 2013 р. [7].
Найбільш потужним фактором впливу на розвиток он-
лайн-ринку в Україні є зростання рівня проникнення
мережі Інтернет. Розмір української інтернет-аудиторії в
травні 2016 року складав більше 16 млн. осіб, а за прогно-
зами «Gemius Україна», до кінця 2017 р. даний показник
перевищить 17,5 млн. осіб. 44,6% вітчизняних онлайн-
покупців мешкають у великих містах, у той час як в насе-
лених пунктах з чисельністю до 100 тис. осіб – 21%, а в
селах – 13%. Середньорічні витрати на покупки онлайн
українців у 2016 р. становили         714 дол. [8].

Найбільшими інтернет-магазинами України є:
«Rosetka», «Allo», «Fotos», «Mobilluck», «Olx»,
«Lamoda», «Bigl.ua».

Для більш детального дослідження конкурентної ситу-
ації на ринку інтернет-торгівлі було використано модель
М. Портера «П’ять сил конкуренції», що представлена на
рис. 2. Перша конкурентна сила – це суперництво між
існуючими учасниками на ринку інтернет-торгівлі. Рівень
конкурентної боротьби між ними є достатньо інтенсив-
ним через велику кількість компаній, що займаються інтер-
нет-торгівлею. Найбільшими серед них є:

– «Amazon». На сьогоднішній день цей інтернет-ма-
газин є одним з найбільших торгових майданчиків світу з
онлайн-продажів. Його робота розпочалася в 1995 році.
«Amazon» працює з усіма видами нових та вживаних
товарів, включаючи техніку, книги, одяг і навіть транс-
портні засоби. Головний офіс компанії знаходиться у
Вашингтоні, але його робота ведеться по всьому світу.
Вартість компанії «Amazon» оцінюється приблизно в 35
млрд. доларів США;

–  «eBay»  друга за обсягами компанія після
«Amazon», що працює у формі інтернет-магазину.
«eBay» “ це не тільки найбільший Веб-сайт, але й аукці-
он. Тут можна купити нові та вживані товари, а також
продати старі речі на аукціоні. «eBay», за оцінками екс-
пертів, коштує приблизно 10 млрд. дол. США. Це також

одна з найстаріших онлайн-компаній, яка розпочала свою
роботу в 1995 році;

– «Walmart»  компанія з багаторічною історією, яка
налічує більше 60 років. Вона була створена  в 1962 році
у вигляді роздрібних магазинів. На сьогодні «Walmart» “
це  інтернет-магазин, який володіє мережею роздрібних
магазинів в найбільших країнах по всьому світу. Його
приблизна вартість становить близько 425 мільярдів дол.
США, яка робить його однією з найбільших і найбагат-
ших компаній у світі;

– «BestBuy»  один з кращих рітейлерів електроніки у
світі. Товарний асортимент складається з гаджетів, ноут-
буків, DVD, рідкокристалічних екранів, планшетів й т.ін.
Його приблизна вартість становить 50,3 млрд. дол. США;

– «Target»  це один з найпопулярніших веб-сайтів
покупок в межах США. Вартість компанії складає 67,4
млрд. дол. США;

–  «Alibaba»  китайська компанія електронної комерції,
яка відносно нещодавно почала свою роботу (у 2007 р.).
Вона має мільйонні доходи і знаходиться серед кращих
100 веб-сайтів у світі;

– «NewEgg» заснований в 2001 році, відомий торгів-
лею такими товарами як комп’ютерні приналежності,
програмне забезпечення, DVD, ігри, аксесуари та інші
пристрої. Компанія оцінюється приблизно в 2,3 млрд. дол.
США;

– «Macy’s»  мережа універсальних магазинів з давн-
ішньою історією. Вона була заснована  в 1858 році. За
період своєї роботи, компанія збільшила свою вартість
до 25 млрд. дол. США. На даний час вона спеціалізується
на продажах одягу, взуття, аксесуарів, косметики, кош-
товностей й т.ін.;

– «Barnes and Noble». Це роздрібний книжковий ма-
газин, який також має справу з товарами, необхідними
користувачам електронних книг і планшетів. Компанія
«Barnes and Noble»  оцінюється в 5,12 млрд. дол. США.

Друга конкурентна сила за моделлю М. Портера “
загроза появи нових учасників ринку є помірною, оск-
ільки існують вхідні бар’єри, що перешкоджають їх про-
никненню на ринок інтернет-торгівлі, а саме:

– економія на масштабах виробництва (надання по-
слуг);

– обмеженість доступу до технології та ноу-хау;
– прихильність споживачів до певних торгових інтер-

нет-мереж;
– необхідний розмір капіталовкладень.
Економія на масштабах надання послуг має значний

вплив, оскільки стримує вторгнення нових учасників
ринку, змушуючи їх або входити в галузь відразу з вели-
кими обсягами діяльності, або заздалегідь погодитися з
високим  рівнем витрат (і, відповідно, з низькою рента-
бельністю). Також інтернет-торгівля вимагає технологіч-
но складного обладнання та його програмного забезпе-
чення,  навичок роботи, якими новачки не завжди воло-
діють. Патенти на ключові технології, такі як: пошукова
система «А9», «one click», «SEO», «SMM» являють со-
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ВИСОКИЙ  
рівень суперництва між 
існуючими інтернет-

магазинами: 
-  велика кількість конкурентів; 
- витрати покупців при 
переході від одного 
представника інтернет-торгівлі 
до іншого мізерні 

ПОМІРНИЙ 
рівень загрози зі сторони товарів-
замінників (послуг-замінників): 

- велика кількість магазинів та торгівельних 
мереж роздрібної торгівлі, що пропонують 
аналогічні товари 

ПОМІРНИЙ 
рівень загрози 

появи нових гравців: 
 

Вхідні бар’єри : 
 -  економія на масштабах 
виробництва (надання 
послуг); 
- обмеженість доступу до 
технології та ноу-хау; 
- прихильність споживачів  
до певних торгових 
інтернет-мереж; 
- необхідний розмір 
капіталовкладень 

ВИСОКИЙ 
рівень ринкової 
влади споживачів: 

- велика кількість 
представників бізнесу 
інтернет-торгівлі; 
- витрати на перехід на 
обслуговування від однієї 
компанії до іншої 
практично дорівнюють  
нулю 

ПОМІРНИЙ 
рівень конкурентної сили 

постачальників: 
- існує багато постачальників, які пропонують 
схожі або аналогічні товари і лише невелика 
кількість постачальників, що пропонують 
ексклюзивні товари 

Рис. 2. Основні конкурентні сили, що діють на світовому ринку інтернет-торгівлі

бою бар’єр на шляху проникнення на ринок інтернет-
торгівлі нових учасників. Існування на ринку інтернет-
торгівлі «сильних» торгових мереж з відомими бренда-
ми і високим рівнем лояльності до них споживачів обу-
мовлюють необхідність великих капіталовкладень в про-
сування нових інтернет-магазинів.

Загрозу зі сторони товарів-замінників (послуг-замін-
ників) для мережі інтернет-магазинів можна оцінити як
помірну, оскільки існує велика кількість магазинів та тор-
говельних мереж роздрібної торгівлі, що пропонують
аналогічні товари.

Конкурентна сила постачальників є опосередкова-
ною, оскільки існує багато постачальників, які пропону-
ють схожі або аналогічні товари і лише невелика кількість
постачальників, що пропонують ексклюзивні товари.

Ринкова влада  споживачів є суттєвою, оскільки на
ринку існує велика кількість представників бізнесу інтер-
нет-торгівлі, а витрати на перехід для обслуговування від
однієї компанії до іншої практично дорівнюють нулю.

ВИСНОВОК
Отже, інтернет-торгівля здійснює суттєвий вплив на

функціонування торгівлі більшості країн світу, демонст-
руючи позитивну динаміку зростання, швидке входжен-

ня у соціально-економічний простір, визначаючи перс-
пективи подальших структурних змін у торговельній ме-
режі та інтенсифікацію конкурентної боротьби між суб-
’єктами підприємництва на ринку. При цьому слід вра-
ховувати, що, незважаючи на загальні спільні риси, рин-
ки інтернет-торгівлі країн світу мають свою специфіку та
характерні національні особливості формування. Украї-
нський ринок інтернет-торгівлі знаходиться на початко-
вому етапі розвитку. У зв’язку з цим, зарубіжний досвід
у сфері цієї діяльності є дуже корисним, потребує по-
глибленого вивчення та об’єктивного прогнозування змін
у майбутньому.

Предметом подальших досліджень є розробка стра-
тегії функціонування вітчизняних суб’єктів господарю-
вання на світовому ринку інтернет-торгівлі.
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Козицкая Г. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВ-

ЛИ
В статье рассмотрены характеристики рынков интернет-торговли отдельных стран мира. Проанализи-

рованы объёмы и динамика онлайн-продаж. Исследована конкурентная ситуация на рынке интернет-торгов-
ли с использованием модели М. Портера «Пять сил конкуренции». Доказано, что интернет-торговля оказыва-
ет существенное влияние на функционирование торговли в большинстве стран мира, демонстрирует положи-
тельную динамику роста, быстро включается в социально-экономическое пространство, определяет перспек-
тивы последующих структурных изменений в торговой сети и активизирует конкурентную активность меж-
ду субъектами хозяйствования на рынке.

Ключевые слова: интернет-торговля, конкуренция, мировой рынок, розничная торговля.

Kozyts’ka G.
INVESTIGATION OF THE COMPETITIVE SITUATION IN THE WORLD INTERNET TRADE MARKET
The article describes the internet-trade markets’ characteristics of individual countries. The volume and dynamics of

online sales were analyzed. Investigated the competitive situation on the  internet-trade market using the model of M.
Рorter’s «Five competitive forces». Thus, internet-trade carries out substantial influence on functioning of trade of the
most world countries, demonstrating the positive dynamics of increase, rapid included in socio-economic space, determining
the prospects of subsequent structural changes in a trade network and intensification of competitive activity between
business entities at the market.

Keywords: internet trade, competition, world market, retail trade.
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УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ КОРПОРАЦІЙ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ
В ході дослідження встановлено, що суто економічна категорія «ринкова влада» все частіше розглядаєть-

ся в контексті маркетингової діяльності та категорій маркетингу. Проаналізовано рівень ринкової влади у
провідних галузях національної економіки: фінансовій, агропромисловій, роздрібній торгівлі. Показано, що кор-
порації досліджуваних галузей володіють певною мірою ринкової влади, яка часта заснована на різних інстру-
ментах маркетингу та використовують її для створення різних бар’єрів, багато з яких також мають марке-
тингове походження.

Ключові слова: галузь, концентрація, конкуренція, маркетингові інструменти, маркетинговий менедж-
мент, ринкова влада, стратегічний аналіз.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток економіки на сучасному етапі характери-

зується все більшим посиленням впливу окремих кор-
порацій на ринки та ринкові процеси. В економічній
історії такий вплив вважався монопольною владою, але
зараз через низку причин, зокрема розвиток маркетин-
гових механізмів та механізмів управління ринками, мож-
ливість впливати на ринок та його суб’єкти вважають
ринковою владою. На сьогодні можна назвати багато
категорій маркетингу, що можуть бути використані при
оцінці ступеню впливу фірми на механізм ринку, його
процеси (формування попиту і пропозиції, рівень цін,
конкуренцію) та на інші фірми. Серед них: «частка рин-
ку», яка дає змогу визначити індекси ринкової концент-
рації, встановити розподіл «ринкової влади» між усіма
суб’єктами ринку, визначити «ядро» ринку та оцінити
зміни, що в ньому відбуваються; «прибуток», який дає
змогу кіль кісно оцінити ринкову владу через коефіцієн-
ти Лернера та Бейна; «попит», де рівень ринкової влади
оцінюється через можливість виплавати на ціни, пропо-
зицію, а також шляхом визначення показника перехрес-
ної еластичності; «торгова марка», визначення сили якої
за допомогою коефіцієнтів Тобіна та співвідношення ціни
бренду до вартості капіталу фірми  дозволяє врахувати
вплив нематеріальних активів на ринкову владу фірми. З
вищевикладеного виходить, що суто економічна катего-
рія «ринкова влада» все  частіше розглядається в кон-
тексті маркетингової діяльності та категорій маркетингу.
Отже, питання управління ринковою владою корпорацій
з використанням інструментарію маркетингового менед-
жменту стає дедалі актуальнішим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання присвячені методології виявлення та управ-
ління ринковою владою вивчали такі іноземні науковці

як Ф. Шерерр, Д. Росс [10], Ж. Тироль [8] та інші, які
розглядали еволюцію становлення категорії «ринкова
влада» в різних галузях національних економік США,
Німеччини, Японії та інших країн світу. В дослідженнях
кінця XIX початку XX ст. розглядалася природа ринкової
влади та механізм її виникнення, оцінювався її вплив на
національну економіку в цілому та окремі галузеві рин-
ки. Дослідження другої половини ХХ ст. та початку ХХІ
ст. показують роль ринкової влади корпорацій у розвит-
ку та посиленні конкурентоспроможності національних
економік різних кран світу. У 2014 році Ж. Тиролю було
присуджено Нобелівську премію з економіки за його
працю «Аналіз ринкової влади та регулювання» (Analysis
of market power and regulation) [15].

В Україні питанням ринкової влади присвячені дослі-
дження А. І. Ігнатюка [4], В. Д. Лагутіна [5], Ю. М. Уман-
ціва [11], А. Г. Герасименко [3], Г. М. Филюка [12] та інших.
Більшість авторів в своїх працях висвітлюють сутність та
роль ринкової влади в економічних системах минулого і
сучасності, питання оцінки ринкової влади та її впливу
на національну економіку у розрізі галузевих ринків,  а
також конкурентоспроможності національної економі-
ки в цілому та її окремих галузей у світовому економіч-
ному просторі, питання регулювання та контролю рин-
кової влади з огляду на її негативний вплив на конкурен-
тне середовище. Разом з тим, в роботах зазначених ав-
торів категорія ринкової влади розглядається під призмою
економічної теорії, макро- та мікроекономічних процесів,
при цьому в жодній праці не висвітлюється роль інстру-
ментів маркетингу у досягненні корпораціями ринкової
влади та ті можливості, які надає сучасна маркетингова
наука для досягнення корпораціями додаткових конку-
рентних переваг, що сприятимуть посиленню їх впливу
на ринок.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення можливостей ви-

користання інструментів маркетингового менеджменту
в управлінні ринковою владою корпорацій на прикладі
галузевих ринків.

Соколова Ю.О., 2017©
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ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Маркетинговий менеджмент – це управлінська
діяльність, пов’язана зі здійсненням планування, органі-
зації, координації, контролю, аудиту та стимулювання за-
ходів з інтенсифікації процесу формування та відтворен-
ня попиту на товари і послуги, збільшення прибутку.
Основною метою такої діяльності є не просто збут і сти-
мулювання продажів, а керування попитом.

Для досягнення цілей маркетингового менеджменту
використовуються багато інструментів, що базуються на
результатах та методах стратегічного аналізу, тобто засо-
бах дослідження і перетворення бази даних, одержаних
внаслідок аналізу середовища, на стратегію підприєм-
ства. Серед них слід підкреслити: методи систематизації
та аналізу даних про стан складної соціально-економіч-
ної системи (бізнес-середовища, підприємства або кор-
порації): STEP/PEST, PRESTCOM, SWOT, SNW); методи
побудови моделей теперішнього та майбутнього стану
складної соціально-економічної системи, а також про-
гнозування її стану: SPACE, GAP, карта стратегічних груп,
аналіз рушійних сил галузі, визначення КФУ, тощо. На
основі даних отриманих в результаті проведення страте-
гічного аналізу, зокрема розподіл часток ринку, конку-
рентних сил, що впливають на галузь, наявності чи відсут-
ності бар’єрів входу/виходу з ринку, маркетинговий ме-
неджмент дозволяє оцінити ступінь концентрації ринків
(CR, HHI, індекс Лінда (L), індекс Лернера (IL), коефіцієнт
Бейна, індекс Ротшильда (RI) та інші) та розробити ме-
ханізм посилення ринкової влади національних корпо-
рацій з метою підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки у глобальному конкурентному
просторі.

Проведені дослідження показали, що найбільш перс-
пективними для розвитку галузями економіки України є:
сільське господарство, роздрібна торгівля, фінансові
(банківські послуги). Отже аналіз можливостей управлі-
ння ринковою владою засобами маркетингового менед-
жменту буде здійснено на прикладі корпорацій саме цих
галузей.

Як було показано вище, одним з показників ринкової
влади є рівень ринкової концентрації, що існує. Ринкову
частку корпорацій, в залежності від галузі, яка аналізуєть-
ся, можна визначати за різними показниками, так для
фінансової сфери це можуть бути обсяг випущених пла-
тіжних карток, обсяг депозитів, сумарні банківські акти-
ви тощо; для сільського господарства частку ринку мож-
на визначати за обсягом виробництва сировини або го-
тової продукції, наприклад соняшникової олії; для ринку
роздрібної торгівлі характерними показниками будуть
розмір прибутку, кількість торгових закладів (рівень про-
никнення або просторова доступність) тощо.

Фінансовий сектор.  Показником оцінки рівня кон-
центрації приймаємо обсяг ринку платіжних карт. За да-
ними НБУ на 01.10.2014 р. банками  України було випу-

щено близько 70 млн. платіжних карт [1]. Серед найбіль-
ших емітентів ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «УкрСиббанк» та
інші. Дослідження показало, що кумулятивна частка рин-
ку трьох найбільших банків емітентів платіжних карток
(СR3) за цим показником складає майже 70%. Безумов-
ним лідером ринку за обсягом випущених платіжних кар-
ток є КБ «Приватбанк» – 55,88%;  ПАТ «Ощадбанк» –
7,69%; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» – 6,22% [1]. Для
більш точної інтерпретації отриманих результатів доц-
ільно  здійснити розрахунки індексу Херфіндаля-Хіршма-
на для ринку банківських карток. Отримане в результаті
проведених розрахунків значення індексу за даними 2014
р., також перевищує показник 1800 (ННІ = Yi

2 = 3563),
можна стверджувати, що український ринок платіжних
карток являється висококонцентрованим і представляє
собою олігополію. В 2015–2016 рр. ситуація не змінила-
ся, рівень ринкової концентрації за показником випуще-
них платіжних карток практично не змінився. Разом з
цим, націоналізація найбільшого емітента платіжних кар-
ток ПАТ КБ «Приватбанк» наприкінці 2016 р., може
змінити ситуація, як в бік посилення концентрації, так і,
навпаки,  зменшити її рівень.

Олігополістичний ринок залежно від кількості фірм
та їх взаємодії між собою може тяжіти як до монополі-
стичної конкуренції (так звана некооперативна поведін-
ка), так і до монополії (кооперативна поведінка, таємна
змова). Розрізняють «жорстку олігополію», коли на всьо-
му ринку панує 2–3 фірми, і «розмиту олігополію», за
якої 6–7 фірм поділяють 70–80% ринку.

Ринок платіжних карт України є жорсткою олігопо-
лією, що має асиметричну структуру, тому що ринкові
частки лідерів ринку (олігополістів) є нерівномірно роз-
поділеними між ними, існує явний лідер. На ринках аси-
метричної олігополії (понад 60 % олігопольних ринків
України) досить високим залишається ризик одноосіб-
ного домінування лідера ринку – ринкової ситуації, коли
забезпечення підприємством значної чи переважної ча-
стки ринку наділяє окремого учасника ринку ринковою
владою, дозволяє встановити контроль над ціною, випус-
ком та іншими параметрами ринкової рівноваги, сприяє
досягненню, посиленню або утриманню ним монополь-
ного становища на ринку. Але навіть якщо такого ризику
вдається уникнути, загроза монополізації асиметрично
олігопольного ринку залишається актуальною. Разом з
тим комерційні банки мають змогу впливати на ринок, а
точніше на клієнтів за допомогою маркетингових інстру-
ментів: цінової політики (депозитних та кредитних ста-
вок, політики максимального наближення до клієнта за
рахунок збільшення кількості відділень, зростання рівня
сервісу, рекламній комунікації тощо). Отже, поєднуючи
методи стратегічного аналізу, розрахунки рівня ринко-
вої концентрації та інструменти маркетингу, корпорації
фінансового ринку мають змогу протистояти діяльності
конкурентів та підвищувати власні можливості впливу
на ринок.
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Друге місце за обсягом ринкової консолідації в Ук-
раїні в 2012–2015 рр. посідав АПК. Для оцінки рівня кон-
центрації розглянемо обсяг ринку сирої соняшникової
олії, який є одним з провідних ринків країни, що складає
її експортний потенціал. Україна є найбільшим виробни-
ком соняшникової олії в світі. Попит на олію загалом та
особливо на соняшникову олію обумовлюється зміною
раціону населення країн, що розвиваються, в сторону
більш калорійної їжі. Але на даний час виробники не в
змозі на 100% задовольнити попит саме в соняшниковій
олії, тому споживачі покривають її дефіцит за рахунок
більш дешевої пальмової та соєвої олії. Найбільшими
споживачами української олії є країни з великою
щільністю населення та обмеженими сільськогоспо-
дарськими площами. Великим попитом соняшникова
олія користується у споживачів Близького Сходу та Се-
редземноморських країн [2]. Тому ринок соняшникової
олії можна назвати стратегічним для України. Безпосе-
редньо ринок виробництва соняшнику є ринком  доско-
налої конкуренції: продукт у всіх виробників однорідний
(насіння соняшнику), ціна встановлюється під впливом
коливань попиту та пропозиції, велика кількість дрібних
виробників, відсутність бар’єрів для входу на ринок. Про-
те, що стосується виробництва олії, – має місце олігопо-
лія. Крупні компанії, які володіють значними потужнос-
тями та великим капіталом скуповують сировину (со-
няшник) у дрібних виробників та акумулюють запаси для
виробництва соняшникової олії. Готовий продукт реалі-
зується на внутрішньому ринку під власними торгови-
ми марками та перестає бути ідентичним. Завдяки пози-
ціонуванню різних торгових марок, у покупців з’являється
вибір: рафінована чи нерафінована олія, холодного віджи-
му чи класичного, глибокого очищення тощо.

Найбільшими виробниками сирої соняшникової олії
в Україні є: ТОВ «Кернел» з часткою ринку 29,1%; ТОВ
«Каргілл» – 12,4%; ТОВ «Агрокосм» – 9,2%; ТОВ «Бун-
ге» – 5,5%; інщі – 43,8% [7].

Значення індексу концентрації трьох найбільших ви-
робників для досліджуваного ринку (СR3) у 2015 році ста-
новило 50,7%, що свідчить про те, що три найбільших
виробника контролюють половину ринку, а ринок со-
няшникової олії в Україні є помірноконцентрованим.
Значення індексу Херфіндаля-Хіршмана для досліджу-
ваного ринку: ННІ = 1576. Значення індексу знаходиться
в межах інтервалу 1000 < HHI < 1800, що доводить на-
явність   помірної  концентрації. За значеннями індексів
концентрації (CR) та Херфіндаля-Хіршмана (HHI) ринок
сирої соняшникової олії в Україні є ринком олігополії.

Роздрібна торгівля. Більшість українських торгівель-
них мереж в період з 2013 по 2015 рр. входили до списку
200 найбільших компаній України за даними Forbes Ук-
раїна, а у 2014 році галузь зайняла другу позицію серед
інших галузей національної економіки за розміром ви-
ручки [13, 14]. У галузі роздрібної торгівлі можна виділи-
ти декілька сегментів за критерієм торгового асортимен-
ту. Найбільш значущими галузевими сегментами є:

- FMCG (продуктовий ритейл): АТБ-Маркет, «Fozzy
Group» (Сільпо), «Наш Край», «Украинский ритейл
«Брусничка», «Auchan Украина», «ЕКО» та інші;

- DIY (все для дому та ремонту): «Епіцентр К», «Нова
Лінія», «Леруа Мерлен Україна», «Агромат», ТСД
«Олди», «Практикер Україна»;

- електроніка та побутова техніка: САВ-Дистрибь-
юшен («Фокстрот»), Диеса (Eldorado), Комфи-Трейд (ТМ
«Comfy») та інші.

Сегмент продовольчих товарів має найбільшу вагу
на ринку ритейлу та є найбільш привабливим для інвес-
торів. Позиції в рейтингу продовольчі мережі поділяють
з найбільшими компаніями металургійної та нафтогазо-
вої галузі, агропромисловими холдингами, виробника-
ми алкогольних напоїв та сигарет. Безперечним лідером
в FMCG сегменті за розміром прибутку, кількістю мага-
зинів та темпами росту кількості магазинів, протягом
2011-2015 рр. була мережа «АТБ-Маркет».

У сегменті DIY лідером є компанія була та залишаєть-
ся компанія «Епіцентр-К», ринкова частка якої, після по-
глинання у 2014 році компанії «Нова Лінія», досягла май-
же 40%.

В сегменті електроніки та побутової техніки компа-
нією з найбільшою ринковою часткою залишається ком-
панія «Фокстрот», хоча у 2015 році її частко зменшилася
у порівнянні з 2013 роком в 2 рази з 30% до 15%. Так саме
загальний показник концентрації на ринку знизився у 2
рази з 75,8% у 2013 році до 39,9% у 2015 році. Це сталося
через появу нових форм та методів торгівлі, активний
розвиток інтернет-торгівлі побутовою технікою, значним
зростанням цін у національній валюті.

Серед українських роздрібних мереж переважають ті,
що мають імідж «дешевої» крамниці «біля дому» та
«крамниці із середніми цінами» з форматами супермар-
кет та гіпермаркет не залежно від сфери діяльності. В заз-
начених сегментах спостерігається жорстка конкуренція,
що вимагає активних дій в сфері маркетингу. В той же
час сегмент роздрібних мереж преміум-класу залишаєть-
ся практично вільним.

З метою оцінки структури галузі та рівня конкуренції
на кожному її сегменті, нами розраховано індекс кон-
центрації ринкових часток найбільших роздрібних мереж
в Україні (CR3), а результати наведено у таблиці 1.

З наведених в таблиці 1 даних видно, що рівень ринко-
во ї влади у галузі роздрібної торгівлі різниться в за-
лежності від сегменту. Найбільшою ринковою владою
володіють компанії сегменту DIY, найменшою – продук-
тового ритейлу.  Концентрація ринкових часток трьох
найбільших компаній на ринку DIY в 2014 році зросла в
2,5 рази порівняно з 2013 роком через злиття двох найб-
ільших національних мереж, як за розміром торгівельної
площі і кількістю магазинів, так і за покриттям всіх регі-
онів України. Інші учасники ринку можуть конкурувати
з ними лише в локальному масштабі окремих міст таких
як Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса. Суттєві зміни рівня
ринкової влади сталися в сегменті роздрібної торгівлі елек-
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CR3 / характеристика ринку за роками Сегмент 
ринку 

Основні 
мережі 

(ринкові 
частки,%) у 

2015 р. 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Продуктовий 
ритейл 

АТБ-Маркет 
(9,5%),  Fozzy 
Group (4,4%), 
Наш Край 
(1,3%). 

CR3 = 13,7% – 
монополістична 
конкуренція 

(низький 
рівень ринкової 

влади) 

CR3 = 16,1% – 
монополістична 
конкуренція 

(низький 
рівень ринкової 

влади) 

CR3 = 19,5% – 
монополістична 
конкуренція 

(низький 
рівень ринкової 

влади) 

CR3 = 18,7% – 
монополістична 
конкуренція 

(низький 
рівень ринкової 
влади) 

CR3 = 15,2% – 
монополістична 
конкуренція 

(низький 
рівень ринкової 
влади) 

DIY 

Епіцентр К 
(39,9%), Нова 
Лінія(6,1%), 

Леруа 
Мерлен 
Україна 
(2,2%) 

CR3 = 10% – 
низький рівень 
ринкової влади 

CR3 = 10% – 
низький рівень 
ринкової влади 

CR3 = 16% – 
низький рівень 
ринкової влади 

CR3 = 47,8% – 
олігополія з 
посиленням 

ринкової влади 
провідних 
учасників 
ринку 

CR3 = 48,2% – 
олігополія з 
посиленням 

ринкової влади 
провідних 
учасників 
ринку 

Електроніка 
та побутова 
техніка 

Фокстрот 
(15%), 

Eldorado 
(13,7%), 
Comfy 
(11,2%) 

CR3 = 41,5% – 
монополістична 
конкуренція з 
посиленням 

ринкової влади 
учасників 

CR3 = 55.8% 
олігополія з 
посиленням 

ринкової влади 
найбільших 
учасників 

CR3 = 75.8% – 
високий 
ступінь 

концентрації, 
слабке 

конкурентне 
середовище. 

 

CR3 = 45,3% – 
олігополія   

 
CR3 = 39,9% – 
монополістична 
конкуренція 

 

Таблиця 1 – Індекси ринкової концентрації роздрібних мереж в Україні за сегментами ринку в 2011–2015 рр.(складено
автором за результатом розрахунку статистичних даних [6, 9, 13, 14])

тронікою та побутовою технікою. Як показано вище, він
знизився в 2 рази, при цьому змінився перелік найбіль-
ших компаній ринку, а лідер ринку суттєво втратив свої
позиції. В той же час в сегменті продуктового ритейлу
посилюється ринкова влада торгових мереж, зростають
ринкові частки, рівень покриття, кількість магазинів. Так,
торгова мережа «АТБ-Маркет», хоча і втратила понад
170 магазинів в 2014 році в АР Крим та Донецькій і Лу-
ганській областях, але вже в 2015 році збільшила кількість
магазинів по всій країні, і в 2016 році продовжила зрос-
тання за рахунок відкриття нових магазинів і є лідером
ринку за цим показником.

На нашу думку наявність ринкової влади сприяє зро-
станню стратегічної гнучкості підприємства, що нею во-
лодіє. В умовах різких змін умов зовнішнього середови-
ща та критичних змін в економіці України останніх років
стратегічна гнучкість стає основною конкурентною пе-
ревагою та забезпечує конкурентоспроможність. Так,
конкурентоспроможність підприємств мережевої розд-
рібної торгівлі можна визначити як певний вектор їх еко-
номічного статусу відносно конкурентів, і як здатність
протистояти їх діям. Системну оцінку конкурентоспро-
можності можна здійснити за показниками комерційно-
го потенціалу підприємств мережевої роздрібної торгівлі,
а саме: конкурентоспроможність товарного асортимен-
ту; фінансовий стан; бренд (бренд мережі, private label);
кількість магазинів в мережі; торгова площа (загальна та
експозиційна); показники обслуговування клієнтів;
зовнішнє середовище. Зазначені показники можна та-
кож використовувати для оцінки ринкової влади компанії.

Згідно теорії маркетингового менеджменту ринкова
влада передбачає наявність ринкових бар’єрів, що ство-
рюються на базі конкурентних переваг, ключових компе-
тенцій та сприяють послабленню конкурентного тиску з
боку основних конкурентних сил. За результатами про-
ведених досліджень можна стверджувати, що в дослід-
жуваних галузях України компаніями з найбільшою рин-
ковою владою створюються бар’єри для входу на ринок
(таблиця 2). Слід відзначити, що через зміну рівня кон-
центрації в деяких галузях роздрібної торгівлі, вхідні бар-
’єри, які були створені лідерами ринку також суттєво
змінилися. Наприклад, в сегменті побутової техніки та
електроніки практично не залишилося бар’єрів, а конку-
рентну перевагу забезпечують лояльність клієнтів та
рівень доступності магазину для покупця, хоча зростан-
ня інтернет-торгівлі побутовою технікою нівелює цей цей
бар’єр.

Виявлені бар’єри, історично, здебільшого мають еко-
номічний та політичний характер (виробничі потужності,
доступ до ресурсів, лобіювання інтересів тощо), але ос-
таннім часом все частіше ринкова влада компаній та ба-
р’єри входу набувають маркетингового характеру: сила
бренду; реклама і маркетингові комунікації, і не лише їх
кількість та інтенсивність, а професійність; ціноутворен-
ня, засноване на психології та поведінці покупця, а не на
можливостях економії на витратах; кількість торгових
площ та забезпечення максимального доступу до покуп-
ця; клієнтоорієнтований маркетинг (CRM). В більшій мірі
маркетингові бар’єри створюють корпорації галузі роз-
дрібної торгівлі, в АПК та банківській сфері маркетин-
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Галузь Лідери по CR3 Бар’єри входу 
Фінансова Приватбанк 

 
- значний мінімальний обсяг первинних інвестицій; 
- система ліцензування банківської діяльності; 
- високий ступінь насиченості фінансового ринку банківськими 
продуктами та послугами; 
- маркетингові інструменти (реклама, програми лояльності, максимальна 
присутність на ринку, CRM). 

АПК Кернел 
Каргілл 
Агрокосм 

- вертикальна інтеграція; 
- наявність виробничих потужностей; 
- доступ до земельних ресурсів; 
- доступ до каналів розподілу; 
- бренд (торгова марка). 

Продуктовий 
ритейл 

(АТБ-Маркет) 
 

- кількість магазинів та ступінь покриття території України (рівень 
доступності); 
- імідж; 
- маркетингові інструменти (Private Labels, ціна, реклама, чітке 
позиціонування). 

DIY 
(Епіцентр-К) 

- кількість магазинів та ступінь покриття території України (рівень 
доступності); 
- маркетингові інструменти (асортимент, ціна, формат торгівлі). 

Роздрібна торгівля  

 Побутова 
техніка та 
електроніка 

- лояльність споживача;  
- кількість магазинів та ступінь покриття території України (рівень 
доступності). 

 

Таблиця 2 – Бар’єри входу в галузі України, обумовлені ринковою владою

(складено автором)

гові бар’єри мають значно меншу роль, а ринкова влада
корпорацій цих галузей ґрунтується на інших факторах.

Незважаючи на наявність ринкової влади у українсь-
ких компаній та створювані ними бар’єри, для більшості
з них питання конкурентоспроможності залишаються
актуальними, особливо за умов відкриття ринку та пост-
ійних атак з боку європейських компаній. Тому життєве
необхідним для них постає питання використання інстру-
ментарію маркетингового менеджменту не лише для
констатування рівня концентрації та визначення ринко-
вої влади, але й виробітку дієвих стратегій та тактики ве-
дення справ у надскладному не стабільному сучасному
середовищі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ

Таким чином, встановлено що для економіки Украї-
ни дедалі частіше становиться характерних концентрація
ринкової влади корпорацій, при чому у всіх галузях. Пи-
тання регулювання та управління ринковою владою кор-
порацій історично відносяться до економічної теорії, але
в умовах зростання ролі інших управлінських інстру-
ментів управління діяльністю компаній, зокрема марке-
тингу, значно зростає роль його інструментарію в цих
процесах.

Проаналізовано рівень ринкової влади українських
корпорацій на ринках: фінансових установ, соняшнико-
вої олії, роздрібної торгівлі в різних сегментах (FMCG,
DIY, побутова техніка та електроніка) в результаті чого
визначено інструментарій маркетингового менеджмен-
ту яким користуються компанії цих галузей з метою по-
силення ринкової влади та підвищення власної стратегіч-

ної гнучкості. Встановлено, що проявом ринкової влади
корпорацій досліджуваних галузей є створення бар’єрів
для входу на відповідні ринки та роботи на них, багато з
них носять маркетинговий характер.

Подальшої розробки потребують питання системної
оцінки ринкової влади корпорацій досліджуваних галу-
зей та її маркетингових показників.
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Соколова Ю. А.
УПРАВЛЕНИE РЫНОЧНОЙ ВЛАСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА-

РИЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ходе исследования установлено, что сугубо экономическая категория «рыночная власть» все больше

рассматривается в контексте маркетинговой деятельности и категорий маркетинга. Проанализирован
уровень рыночной власти ведущих отраслей национальной экономики: финансовой, агропромышленной, роз-
ничной торговле. Показано, что корпорации исследованных отраслей в определенной степени обладают ры-
ночной властью, основанной на различных инструментах маркетингу и используемой для создания различных
барьеров, многие из которых маркетингового происхождения.

Ключевые слова: отрасль, концентрация, конкуренция, маркетинговые инструменты, маркетинговый
менеджмент, рыночная власть, стратегический анализ.

Sokolova Y.O.
MANAGING OF CORPORATIONS MARKET POWER USING THE TOOLS OF MARKETING

MANAGEMENT
The study found out that a purely economic concept of market power is increasingly seen in the context of marketing

activities and categories of marketing, that makes the issues of management corporations market power using the tools
of marketing management topical. The degree of market power in the leading sectors of the national economy: financial,
agricultural, retail was analyzed. The corporations of considered industries, have got some market power, based on a
variety of marketing tools and used  to create a variety of barriers, lots of which have marketing origin.

Key words: industry, concentration, competition, marketing tools, marketing management, market power, strategic
analyze.
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ІІІ . Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці

УДК 330.4:519.24:621.314

К. е. н. Тіховська Т. М.
 Запорізький національний технічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЧНИХ
РОЗРАХУНКАХ

Стаття присвячується актуальному для сьогодення завданню застосування регресійного аналізу в еконо-
мічних розрахунках, розробці економіко-математичних моделей із застосуванням прикладних програм елект-
ронно-обчислюваних машин, для вирішення конкретних завдань промислових підприємств та перевірці адек-
ватності моделей на прикладі даних господарської діяльності підприємств Придніпровського регіону. Отри-
мані регресійні моделі дозволять оцінити залежність економічного показника, який відшукується, від одного
чи кількох відомих показників.

Ключові слова: регресійні моделі, регресійний аналіз,економічний показник,математична статистика.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для вирішення економічних завдань доводиться оці-

нювати залежність економічного показника, який відшу-
кується, від одного чи кількох відомих показників. Ступінь
впливу зміни одного показника або показників на показ-
ник, який досліджується, можна визначити або спрогнозу-
вати за допомогою математичної статистики. Таке завдан-
ня можна розв’язати за допомогою регресійного аналізу.

В регресійному аналізі розрізняють рівняння парної
(простої) та множинної (багатофакторної) регресії. Коли
зв’язок із залежною змінною здійснюється з одним ви-
дом незалежних змінних, то рівняння регресії є найпрос-
тішим і має назву парної регресії (проста модель). Якщо
залежна змінна пов’язана з декількома видами незалеж-
них змінних, то така залежність має назву рівняння мно-
жинної регресії [1, с. 101]. Будь-які економіко-математичні
моделі, зокрема й регресійні, використовуються для фор-
малізації досліджуваного економічного процесу або яви-
ща за допомогою абстрактних математичних співвідно-
шень. Процес  моделювання зазвичай містить такі етапи
[2, с. 202]:

– розробка математичної моделі;
– вибір (розробка) методу і алгоритму;
– перевірка адекватності і корегування моделі;
– пошук рішення за допомогою моделі;
– реалізація отриманого рішення на практиці.
Проблемі отримання математичної моделі для пошу-

ку рішення економічного завдання і реалізації отрима-
них результатів  присвячена стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Характерною рисою економічних завдань є мно-
жинність можливих рішень: будь-яку продукцію можна
отримати різними засобами, по-різному вибираючи си-

ровину, технологію і організацію виробничого процесу.
За наявності декількох можливих рішень треба  розгляну-
ти їх всі і вибрати найкраще. Для оперування з накопиче-
ними статистичними даними знадобилися нові методи
попереднього статистичного аналізу із застосуванням
теорії вірогідності,  математичної статистики і матема-
тичного моделювання. Цим питанням присвячені робо-
ти Айвазяна С. А., Степанишина В. М., Тисовського Л.
О., Сосновського Я. Ш.

Методи статистичного аналізу вже давно знайшли
своє застосування в різних сферах людської діяльності. І,
хоча ґрунтуються вони на чистій математиці, проте в
реальному житті використовуються в техніці, економіці,
праві, медицині тощо [3, 4, 5, 6].

Так, наприклад, регресійні моделі використовували-
ся для визначення ціни виробів силової електроніки (тоб-
то таких, що керують потужнім струмом електроенергії),
ще за умов планової економіки. За даними запорізьких
підприємств було отримано моделі повної собівартості
електроприводу, що базуються як на технічних парамет-
рах (1) [6, с. 80], так і  економічних елементах (2) [6, с. 81]:

817,8b-868,6t7,0wi5,18171292 +++=C (1)

де С – повна собівартість, крб; i – номінальний вихідний
ток, А; w – номінальна частота, Гц; t – загальнопромис-
лове або експортне виконання; b – наявність чи
відсутність вентилятора.

ozppkimC 53,305,194,01,51 +++= , (2)

де С – повна собівартість, крб; m – вартість матеріалів,
крб; pki – вартість  покупних комплектуючих виробів,
крб; ozp – основна зарплатня виробничих робітників, крб.

Слід зазначити, що незважаючи на значну кількість
публікацій, для вирішення кожної конкретної проблеми
слід будувати свою математичну модель процесу чи яви-

Тіховська Т. М., 2017©
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ща, яка б враховувала основні їх аспект і ґрунтувалася на
певних засобах обчислювального апарата статистики.
Крім того, на рівні економічної системи в результаті по-
єднання елементарних виробничих рішень число усіх
комбінацій виявляється таке велике, що вже в порівняно
простих завданнях повний перебір усіх можливих варі-
антів неможливо виконати  без застосування ЕОМ.

Метою дослідження є розробка регресійних економ-
іко-математичних моделей із застосуванням прикладних
програм ЕОМ для вирішення конкретних проблем про-
мислових підприємств та перевірка їхньої адекватності.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап переходу від сировинної економіки до
наукомісткої вимагає від вітчизняних підприємств  ефек-
тивних управлінських рішень, які дозволять їм зберегти
своє функціонування на цільовому ринку. Першим кро-
ком вироблення правильної стратегії служить вірна оці-
нка місткості цільового ринку. Ключові фактори, що впли-
вають на місткість цільового ринку різноманітних галу-
зей господарства, треба виокремлювати в залежності від
специфіки діяльності підприємств.

Так, наприклад, для підприємств силової електроні-
ки,  дослідження ринку доцільно почати з визначення
залежності його ємності від кількості виробленої елект-
ричної енергії. Побудуємо математичну модель простої
регресії залежності випуску напівпровідникових приладів

№ 
п/п Рік 

Виробництво 
електроенергії, 
млрд кВт*год 

Виробництвонапівпровідникових 
приладів, млрд $ 

1 2004 17228,70 213,00 
2 2005 18138,30 227,10 
3 2006 19016,60 247,30 
4 2007 19894,90 268,77 
5 2008 20352,48 255,00 
6 2009 20820,59 229,50 
7 2010 18588,24 299,00 
8 2011 23235,29 299,52 
9 2012 23769,70 300,86 
10 2013 24316,40 322,42 

від виробництва електричної енергії [7, с. 317–318].  Для
побудування моделі використаємо статистичні дані по
світовому виробництву електроенергії та напівпровідни-
кових приладів за 10 років. Вихідні дані наведено в табл.1
([7, с. 318], розробка автора):

Знайдемо емпіричну залежність між показниками
світового виробництва напівпровідникових приладів  і
виробництва електроенергії у вигляді лінійної регресій-
ної моделі, використовуючи застосовні програми таб-
личного процесора MS Excel.  Етапи розрахунку доклад-
но наведено в [7, c. 318]. В результаті розрахунку отрима-
на наступна регресійна модель (3) :

x011546,01396,29y +=
∧

, (3)

де  – ∧

y  прогнозне значення обсягу виробництва напівпро-
відникових приладів; X     –  кількість електроенергії, що
виробляється.

Для перевірки адекватності моделі використовуємо
фактичні і прогнозні дані світового виробництва елект-
роенергії і напівпровідникових приладів.

Американська Асоціація напівпровідникової промис-
ловості (Semiconductor Industry Association, SIA) регу-
лярно публікує як звіти про стан світового ринку на-
півпровідників, так і прогнозні показники [8]. Розраху-
нок відхилення прогнозних значень за даними SIA і за
результатами розрахунку з допомогою регресійної мо-
делі наведено в табл. 2 ( [7, 8], розробка автора):

Таблиця 1 – Вихідні дані для побудування регресійної моделі

Прогнозний обсяг виробництва 
напівпровідникових приладів, млрд $ № 

п/п Рік 
за даними SIA за регресійною 

моделлю 

Відхилення, 
% 

1 2014 312,90 316,35 1,1 
2 2015 324,90 322,96 0,6 
Всього: 637,80 639,31 0,24 

Таблиця 2 – Розрахунок відхилення прогнозного обсягу виробництва напівпровідникових приладів

Джерело: складено автором

Джерело: складено автором
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Як видно з таблиці 2, загальне відхилення  складає
менше 1 %. Таким чином, отриману модель (3) можна
вважати адекватною.

Оскільки в прикладі отримана регресійна модель надає
залежність змінної від однієї незалежної змінної, то отри-
мано так звану парну регресію (просту модель).

Розглянемо далі застосування множинної регресії,
коли залежна змінна пов’язана з декількома видами неза-
лежних змінних. Для приклада знайдемо виробничу фун-
кцію для типового підприємства силової електроніки.
Знаходження виробничої функції для виробничої систе-
ми є завданням, яке вирішується статистичними метода-
ми обробки емпіричних даних. Математичні моделі на
макрорівні відбивають функціонування систем або ве-
ликих підсистем, а на мікрорівні – функціонування гос-
подарських одиниць або їх об’єднань.

Для підприємства силової електроніки в структурі
собівартості продукції матеріальні витрати складають
значну долю, тому валовий доход не відбиває реальних
результатів виробничо-господарської  діяльності підприє-
мства. З цієї причини для моделювання використовуємо
показник прибутку, собівартості і заробітної плати.

В табл.1 наведено дані про діяльність ТОВ «Елемент-
Перетворювач», м. Запоріжжя  ([9, c. 248], розробка ав-
тора):

№ 
місяця F(дохід), грн. K(собівартість), 

грн 
L(заробітна плата), 

грн 
Прибуток, 

грн 

1 194326,08 117291,58 79113,63 -2079,13 
2 232111,71 99848,67 81611,95 50651,09 
3 242907,60 112329,75 80779,18 49798,68 
4 264499,39 124810,83 83277,50 56411,05 
5 269897,33 132329,75 81611,95 55955,63 
6 267198,36 99848,67 79113,63 88236,07 
7 259101,44 99848,67 74116,98 85135,80 
8 253703,49 99848,67 82444,73 71410,10 
9 296887,07 137291,92 82444,73 77150,43 
10 296887,07 149773,00 83277,50 63836,57 
11 318081,80 162254,08 91605,25 64222,47 
12 343167,56 162254,08 99933,00 80980,48 

Таблиця 3 – Показники виробничо-господарської  діяльності підприємства ТОВ «Елемент-Перетворювач», м. Запоріжжя

На практиці при моделюванні реальних виробництв
використовується два види виробничих функцій: лінійна
і Кобба-Дугласа. Найчастіше розглядаються чинники ви-
робництва у вигляді набору двох агрегованих товарів -
капіталу К і праці L. Використовуємо для досліджувано-
го підприємства обидва види виробничої функції. Знай-
демо емпіричну залежність між показниками прибутку,
собівартості і заробітної плати у вигляді лінійної регрес-
ійної моделі, використовуючи застосовні програми таб-
личного процесора MS Excel. Етапи розрахунку доклад-

но наведено в [9, c. 249]. В результаті розрахунку отрима-
на наступна регресійна модель (4) :

21 235311,1)1984,0()931,16297(y xx +−+−=
∧

, (4)

де 
∧
y  – прогнозне значення прибутку від реалізації при-

ладів; 1x  – собівартість приладу; 2x  – заробітна плата.
По отриманій регресійній моделі можна прогнозува-

ти величину прибутку залежно від собівартості і витрат
на заробітну плату. Коефіцієнти показують приблизно,
на скільки одиниць зміниться прибуток, якщо витрати
того або іншого ресурсу зміняться на одиницю. Як ба-
чимо, величина прибутку менше залежить від стрибків
витрат на собівартість продукції, чим від зміни заробіт-
ної плати, що пояснюється особливістю ціноутворення
на підприємствах силової електроніки і відповідає
дійсності. Таким чином, опосередковано доведено адек-
ватність моделі.

Виробнича функція  Кобба-Дугласа має вигляд (5) :

021
21 axxy aa= . (5)

Коефіцієнти а1 і а2 мають сенс приватних похідних. В
наслідок розрахунків, що  детально наведено в  [9, с. 250],
отримано наступний вигляд виробничої функції Коба-
Дугласа для конкретного підприємства силової електро-
ніки (6):

948,4** 066,0
2

728,0
1 xxy = . (6)

На базі отриманих моделей можна вирішувати опти-
мізаційні задачі. Так, наприклад, якщо визначена регрес-
ійна залежність між ціною і попитом, перша похідна на-

Джерело: складено автором
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дасть формулу для розрахунку оптимальної ціни реалі-
зації (детальний приклад наведено в [10, с. 132–133]).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ

 На конкретному прикладі виробничо-господарської
діяльності підприємств силової електроніки наведено
розрахункові процедури багатофакторного кореляційно-
регресійного аналізу.

Отримано такі регресійні моделі:
Регресійна залежність між показниками світового

виробництва напівпровідникових приладів  і виробницт-
ва електроенергії.

Лінійна виробнича функція.
Виробнича функція Кобба-Дугласа.
Переваги застосування регресійних моделей:
Доведено, що за допомогою регресійних моделей

можна оцінити вплив кожного із чинників, що утворю-
ють модель процесу чи явища, на результативну ознаку
і спрогнозувати поведінку об’єкта на майбутнє.

Дані моделі кореляційного аналізу доцільно застосо-
вувати при розв’язанні задач на опрацювання експери-
ментальних даних.

Регресійні моделі статистичних методів дозволяють-
 здійснювати адекватний вибір статистичного методу
опрацювання експериментальних даних шляхом по-
рівняння й аналізу ознакової моделі даних в умові задачі
і множини ознакових моделей статистичних методів, як-
і відповідають постановці умови задачі.

Недоліки застосування регресійних моделей:
Відсутність можливості прогнозування деяких видів

підприємницьких ризиків.
 Відсутність міри  впливу підприємницьких ризиків

на показник, що прогнозується.
Подальше дослідження передбачає включення моде-

лей в адаптивну систему управління промисловим
підприємством.

Результати дослідження будуть корисні для стратегіч-
ного і оперативного планування господарської діяльності
не тільки підприємства силової електроніки, а й будь-яко-
го промислового підприємства.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ
Статья посвящается актуальной для настоящего времени задаче применения регрессионного анализа в

экономических расчетах, разработке экономико-математических моделей с применением прикладных про-
грамм электронно-вычислительных машин, для решения конкретных задач промышленных предприятий и
проверке адекватности моделей на примере данных хозяйственной деятельности предприятий Приднепровс-
кого региона. Полученные регрессионные модели позволят оценить зависимость неизвестного экономическо-
го показателя от одного или нескольких известных показателей.

Ключевые слова: регрессионные модели, регрессионный анализ, экономический показатель, математичес-
кая статистика.
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Tikhovska  T.
THE USE OF REGRESSION MODELS IN ECONOMIC CALCULATIONS
The article is devoted to topical for the present time the problem of applying regression analysis in economic

calculations, development of economic and mathematical models with the use of application programs of computers, for
specific tasks of industrial enterprises and the validation of the models on the example data of economic activity of
enterprises in the Dnieper region. The obtained regression model will allow to evaluate the dependence of the unknown
economic indicator from one or more known parameters.

Keywords: regression models, regression analysis, economic index, mathematical statistics.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Розглянуто сучасні тенденції та стан державного та недержавного пенсійного страхування в Україні.

Визначено актуальні проблеми та шляхи покращення стану державного та недержавного пенсійного забезпе-
чення в Україні. Розроблено модель нової системи пенсійного страхування.

Визначено головні напрями реформування пенсійної системи України, це: відміна солідарної системи,
залишиться лише невеликий фонд гарантування пенсій за інвалідністю з внесками від фонду оплати праці 2–
3%; створення економічних умов для реального введення другого рівня пенсійного забезпечення; стимулювання
підприємств для створення приватних пенсійних депозитних фондів у державних банках, як прототипу треть-
ого рівня пенсійного забезпечення. На підтримку цієї пропозиції була розроблена економічна модель «Накопи-
чення пенсії за новою системою», за допомогою якої можна визначити суму, яку громадяни України можуть
накопичити самостійно за умов повної відмови від солідарної пенсійної системи.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпечення, трирівнева пенсійна система, недержавне
пенсійне страхування, державне пенсійне страхування, страхова компанія.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Закони України «Про загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне за-
безпечення» були прийняті ще в 2004 році, за мету вони
мали  перехід до трирівневої пенсійної системи. Проте
другий рівень так і не запрацював, а третій рівень – не-
державне пенсійне страхування, ще зовсім мало розви-
нутий в Україні.Система пенсійного страхування як в
Україні так і в більшості розвинених країн знаходиться в
несприятливій демографічній ситуації, що веде скоро-
ченням обсягів надходження фінансових ресурсів до пен-
сійної системи й зростання зобов’язань по виплаті пенсій.
Пенсійна система, основним елементом якої є обов’яз-
кове пенсійне страхування, є найважливішу соціальну
гарантію будь-якого суспільства. Вона фінансує утриман-
ня непрацездатних громадян, чисельність яких переви-
щує понад чверть населення більшості країн світу, при
настанні старості та інвалідності, і зачіпає інтереси прак-
тично всього населення що працює. Згодом все більшу
кількість працівників виходять на пенсію і загальна чи-
сельність одержувачів пенсій зростає.

Прийняті в останні роки заходи щодо вдосконалення
системи обов’язкового пенсійного страхування, безсум-
нівно позитивно позначилися на підвищенні рівня мате-
ріального забезпечення пенсіонерів, однак цього все ще
недостатньо. Успіх нинішніх і майбутніх перетворень в
цьому сегменті соціально-економічних відносин нашо-
го суспільства багато в чому буде залежати від рівня на-
укового осмислення того, що відбувається, зв’язки його
з теоретичними й методологічними засадами формуван-
ня та використання механізмів пенсійних інститутів та
вивчення загальносвітових тенденцій їх розвитку.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що про-
блема пенсійного забезпечення зачіпає всі вікові кате-
горії й суспільство в цілому. При очевидному науковий
інтерес з боку дослідників до проблем в галузі реформу-
вання пенсійного забезпечення та його адаптації до умов

сучасного суспільства, реальні ефективні дії ще не були
зроблені. Після прийняття законів Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування та недержавне пен-
сійне забезпечення в 2004 році та до 2015 року не відзна-
чалося спроб серйозного перегляду систем соціального
забезпечення, не існувало умов застосування досягнень
економічної науки та практичного досвіду закордонних
країн до українських реалій. Нездатність пенсійного за-
безпечення виконувати свої основні функції привела до
того, що пенсійна система України зіткнулася з серйоз-
ними труднощами, і виявилася практично в кризовому
стані.

Теоретична і практична значущість роботи полягає в
тому, що концептуальні положення і висновки дослід-
ження дозволяють розширити наявні уявлення про зміст
і напрями вдосконалення системи оцінки ефективності
та фінансової стійкості системи пенсійного забезпечен-
ня і можуть бути використані органами влади для фор-
мування концептуального підходу до модернізації закла-
дених в пенсійній системі економічних і фінансових ме-
ханізмів, а також пріоритетів державної політики в сфері
підвищення дохідності інвестування пенсійних коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам і перспективам розвитку державного та
недержавного пенсійного страхування в Україні та світі
присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних
учених.

Серед зарубіжних учених найбільш помітний вклад у
цю сферу внесли такі вчені, як: Інесє Мавлютова, Стані-
слава Титова, Андріс Фомінс [2], які досліджують ефек-
тивність існуючої пенсійна система Латвії, її реакції на
зміні економічного середовища, пропонують варіанти
поліпшення ситуації, та Дж. И. Вудс [3], який вивчає ефек-
тивність пенсійної системи Великобританії, досліджує
який вплив матимуть зміни та нововведення, пропонує
ідеї для покращення існуючої пенсійной системи.

Корольков В. В., Бренер А. В., 2017©
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Багато праць вітчизняних учених-економістів присвя-
чено дослідженню пенсійного забезпечення пенсійного
страхування України. В роботі Заорі Т.М. проведено оц-
інку ефективності системи пенсійного забезпечення Ук-
раїни [4]. Аналіз напрямів реалізації пенсійної реформи
проводився авторським колективом під керівництвом
Лібанова Е.М. [5].

Але мало уваги було приділено саме конкретним
шляхам та діям для переходу від вже не працюючої сис-
теми пенсійного страхування в Україні до нової ефектив-
ної системи.

МЕТА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Головною метою цієї роботи є аналіз сучасного ста-

ну державного та недержавного пенсійного страхуван-
ня в Україні. Виділення причин недосконалості держав-
ного пенсійного страхування в Україні та шляхів його
покращення.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна пенсійна система України є
результатом еволюційної трансформації
інституту пенсійного  забезпечення, який
сформувався після здобуття незалежності на
початку 90 років ХХ століття. Вона базується
на солідарній системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, яка в
свою чергу побудована на механізмі пенсійного
страхування, що передбачає персоніфікований
розподіл через суспільні страхові фонди
надходжень  від працездатної частини
населення на користь пенсіонерів. Джерелом
коштів для фінансування пенсій є Пенсійний
фонд, який формується на основі страхових
внесків підприємств та громадян.

Отже, солідарна система пенсійного забезпечення
передбачає забезпечення мінімальної та гарантованої
пенсії, яка надається державою. Її призначення  - гаран-
тування кожному громадянину отримувати мінімальний
дохід після виходу на пенсію. Така система є системою
соціального захисту. Пенсії виплачуються з коштів дер-
жавного Пенсійного фонду. Пенсія нараховується тільки
за ті роки (місяці), коли працівник та підприємство, де
працює працівник, фактично сплачували пенсійні вне-
ски із/на заробітну плату розмір якої становив не менше
мінімальної встановленої урядом. Розрахунок величини
пенсії проводиться не за трудовим, а за страховим ста-
жем, тобто, за період, коли громадянин виплачував обо-
в‘язкові платежі до Пенсійного фонду.

Проте солідарна система забезпечує лише мінімальні
виплати пенсіонерам. Як правило, вони досягають не
більше 30–35% від середнього доходу працівника, що він
отримував до виходу на пенсію.

З прийняттям Законів України «Про загальнообов‘-
язкове державне пенсійне страхування» і «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення» в 2004 р. розпочато впро-
вадження пенсійної реформи, сутність якої полягає в
переході до трирівневої пенсійної системи.

Отже, на сьогодні система пенсійного забезпечення
в Україні складається з таких рівнів:

1) солідарна система загальнообов‘язкового держав-
ного пенсійного страхування;

2) накопичувальна система загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування;

3) система недержавного пенсійного забезпечення.
Перший рівень належить до загальнообов‘язкового

державного пенсійного страхування. Другий та третій
рівні становлять систему накопичувального забезпечен-
ня. Громадяни України можуть бути учасниками одно-
часно різних рівнів пенсійної системи.

Другий рівень - ґрунтується на засадах накопичення
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді
на індивідуальних пенсійних рахунках. Ці кошти інвесту-
ються в економіку країни з метою отримання доходу. Всі
накопичені кошти є власністю громадян, а виплати з На-
копичувального фонду здійснюються додатково до за-
гальнообов’язкових пенсійних виплат [8].

Третій рівень - система добровільного недержавного
пенсійного забезпечення [8].

Вважається, що одночасне функціонування цих рівнів
забезпечує стабільність пенсійної системи, оскільки
сприяє вирівнюванню ймовірних демографічних та
фінансових ризиків. Проте, в нашій країні трирівнева пен-
сійна система існує тільки на папері, другий рівень не
працює взагалі, а третій рівень здійснюється на добро-
вільних засадах дуже малою кількістю громадян. І це є
основною причиною недосконалості пенсійної системи
та нестачі коштів для забезпечення пенсій.

Через економічні проблеми, відсутність інфляційних
індексацій пенсій та заробітних плат, низький рівень
мінімальної заробітної плати в громадян просто не зали-
шається вільних коштів  для участі в другому та третьому
рівнях, а ще існує недовіра до банківської системи. Тому,
другий рівень поки так і не запрацював, третій - все ще
незначний в обсягах, отже, переважна частина пенсій в
Україні нараховується і виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду. А солідарна система самостійно не
може впоратися з існуючими в країні фінансовими і де-
мографічними негативними факторами [7].

Стан пенсійної системи та перспективи її розвитку
великою мірою визначаються й демографічною ситуа-
цією. Для України, як і для більшості країн світу, голов-
ною демографічною тенденцією поточного століття є
процес старіння населення, що виявляється у зростанні
частки осіб похилого віку [9]. Вже нині у пенсійній сис-
темі України на 10 платників страхових внесків припадає
13 пенсіонерів. При такій ситуації пенсійний фонд буде
постійним на дотаціях держави.

Питання реформування пенсійної системи в останній
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час набуло нагальної потреби вирішення. На сьо-
годнішній день пенсійний фонд з якого виплачуються
пенсії, датований, він формується за рахунок надходжень
єдиного соціального внеску (ЄСВ). Цієї суми недостат-
ньо, тому держава вимушена весь час додавати коштів,
звідси і намагання нововведеннями збільшити об‘єм над-
ходжень до Пенсійного фонду.

Отже, потрібна повна модернізація пенсійної систе-
ми України. Ми вважаємо, якщо солідарна система внас-
лідок низки причин (демографічна, економічна криза,
тощо) не функціональна, то її треба ліквідувати. Це зви-
чайно кардинальний крок, який важко сприйметься сус-
пільством, але, тільки такими кроками можна побудува-
ти нову працюючу пенсійну систему. На перехідний пе-
ріод солідарна система залишиться, а потім повністю буде
ліквідована. Вважаємо, що доцільно взяти за основу поки
що не працюючі другий та третій рівні пенсійної систе-
ми – це накопичувальна система загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування та система недер-
жавного пенсійного забезпечення. Основою пенсійного
забезпечення громадян України стане накопичувальна
система загальнообов‘язкового державного пенсійного
страхування, бо щоб повноцінно  запрацювала система
недержавного пенсійного забезпечення потрібен час.
Зовсім обійтись без державних гарантій неможливо, бо
існує наприклад, пенсія за інвалідністю, на забезпечення
цих соціальних гарантій, а також на підтримання довго-
жителів можна ввести спеціальний страховий внесок в
розмірі 2–3% від фонду оплати праці громадян, це не
дуже вплине на навантаження підприємств, і вирішить
проблему.

Успіх накопичувальної системи загальнообов‘язково-
го державного пенсійного страхування повністю зале-
жить від можливостей держави гарантувати недотор-
канність внесків громадян, та організації процесу збору
та накопичення відрахувань. Держава в особі Пенсійно-
го фонду України засновує фінансову установу під на-
звою Накопичувальний фонд. Адміністрування Накопи-
чувального фонду та контроль над сплатою внесків в
нього будуть здійснюватися виконавчою дирекцією Пен-
сійного фонду України. Кожному громадянину в сис-
темі персоніфікованого обліку буде відкрито індивіду-
альний пенсійний рахунок для зарахування його пенсій-
них накопичень, що будуть складатися з основних внесків
із/на заробітну плату та доходу від інвестування цих
коштів. Тобто внески, що будуть нараховуватись на за-
робітну плату працівника підприємством будуть персо-
ніфіковані, як і внески із заробітної плати. Накопичені
внески громадян можна інвестувати в розвиток економ-
іки країни з виплатою відсотків за користування коштами
в розмірі не нижче ніж ставка НБУ.

Для нової пенсійної системи ми пропонуємо ввести
внесок у розмірі 10% із заробітної плати, традиційно на-
звемо його ЄСВ, та спрямувати ці кошти до накопичу-
вальної системи загальнообов‘язкового державного пен-
сійного страхування. Щоб зменшити тягар податків із

заробітної плати та не понижувати рівень життя грома-
дян, треба зменшити на 4% податок на доходи громадян.
Також, всю суму ЄСВ що нараховують підприємства на
заробітну плату працівника на сьогоднішній день це 22%
перераховувати до накопичувальної системи загальноо-
бов‘язкового державного пенсійного страхування. Таким
чином громадяни почнуть реально заробляти для себе
пенсію. Якщо взяти середньозважену заробітну плату
по країні з розрахунку на місяць 5645,00 грн., то відраху-
вання до накопичувальної системи загальнообов‘язко-
вого державного пенсійного страхування в місяць скла-
дуть  грн. В середньому громадяни починають працю-
вати з 20 років, пенсійний вік в Україні починається в 60
років, отже середня тривалість робочого стажу склада-
тиме 40 років. За 40 років виходячи з розрахунку грома-
дяни зможуть накопичити грн., це не враховуючи того,
що гроші в накопичувальній системі загальнообов‘язко-
вого державного пенсійного страхування повинні пра-
цювати та приносити додатковий дохід громадянам, тоб-
то сума буде значно більшою на нараховані відсотки, та
відсотки на відсотки. Навіть якщо це буде складати за
підсумком 10% загальна накопичувана сума буде дорів-
нювати 953779,20 грн. За статистичними даними середній
строк життя становить десь 80 років, отже 20 років пенс-
ійного віку, значить в місяць громадяни будуть отриму-
вати 3974,08 грн., а це значно більше ніж на сьогоднішній
день. Держава вирішує одночасно дві проблеми – гро-
мадяни забезпечені на  належному рівні, та знято тягар
дотованості Пенсійного фонду. Ми зробили розрахунок
для середньозваженої заробітної плати, якщо брати
мінімальну заробітну плату, нарахування на яку гаран-
товані державою кожному громадянину, то сума буде
меншою, а саме 2252,80 грн., хоча і ця сума значно вище
мінімальної пенсії на грудень 2016 року - 1240,00 грн.

На перехідний період держава вимушена буде взяти
на себе частину фінансових зобов‘язань по виплаті пенсій
вже існуючим пенсіонерам, та громадянам старшим за
40 років. Частина буде забезпечуватись за рахунок нара-
хувань на заробітну плату громадян старше 40 років про-
тягом 20 років, до їх виходу на пенсію(детальніше пере-
хідний період розглянемо нижче).

Для більш детальних розрахунків було складено Еко-
номічну модель «Накопичення пенсії за новою систе-
мою».

Модель дозволяє визначити суму, яку громадяни Ук-
раїни можуть накопичити самостійно за умов повної
відмови від солідарної пенсійної системи.

Вихідні дані:
Мінімальна заробітна плата – 3200 грн.
Середня заробітна плата – 5645,00 грн.
Вихід на пенсію 60 років
Періоди накопичення суми пенсійних відрахувань:
1) 21–60 років
2) 25–60 років
3) 30–60 років
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4) 35–60 років
5) 39–60 років
Відрахування з заробітної плати (ЄСВ1) – 10%
Нарахування на заробітну плату (ЄСВ2) – 22%
Гарантований депозитний відсоток на залишок 10%

Тоді сума пенсійних відрахувань в державний пенсій-
ний фонд за перший рік складе :

mSC
avg

WSC
avg

WPC 12*)2*min()1*min( += , (1)

PC – (від англ. pension contribution) пенсійні відрахуван-
ня; Wmin/avg – (від англ. minimal/average wage) – мінімаль-
на/середня заробітна плата; SC1 – (від англ. single
contribution) відрахування на заробітну плату ЄСВ1 –
10%; SC2 – (від англ. single contribution) відрахування з
заробітної плати ЄСВ2 – 22%; 12m – 12 місяців

Сума пенсійних відрахувань в державний пенсійний
фонд за n рік складе:

)12*)2*()1*(( ++= mSCWSCWCPn

)12*)2*()1*(( ++= mSCWSCWCPn , (2)

PC(n-1) – (від англ. pension contribution) пенсійні відраху-
вання накопичені за попередній рік.

З огляду на це необхідно приділити велику увагу не-
державному пенсійному забезпеченню. Недержавна
пенсійна система користується найбільшою популярні-
стю серед населення багатьох країн. Саме вона дозволяє
отримувати досить велику пенсію, розмір якої праців-
ник регулює самостійно, виходячи зі своїх внесків. При-
ватне пенсійне забезпечення поступово навіть витісняє
державне. І це зрозуміло, адже майбутні пенсіонери самі
регулюють обсяги своєї пенсії, контролюють її надход-
ження. Гроші не лежать мертвим капіталом, вони пра-
цюють у банках та збільшуються на певний відсоток

Період накопичення 
суми пенсійних 
відрахувань 

Сума пенсійних відрахувань в 
державний пенсійний фонд при 
мінімальній заробітній платі 3200 

грн. 

Сума пенсійних відрахувань в 
державний пенсійний фонд 
при середній заробітній платі 

5645,00 грн. 

21–60 років 5438577,3 грн. 9593990,3 грн. 

25–60 років 3675670,2 грн. 6484111,9 грн. 

30–60 років 2235720,8 грн. 3943951,2 грн. 

35–60 років 1341625,5 грн. 2366711,3 грн. 

39–60 років 877397 грн. 1547783,1 грн. 

Таблиця 1 – Сума пенсійних надходжень громадян в державний пенсійний фонд за період трудової активності

Джерело: складено авторами на основі [2]

щороку, або щокварталу. Тому майбутні пенсіонери
можуть бути впевненими у своєму майбутньому [1].

Зрозуміло, що таку систему не можна ввести за один
день, але трансформування треба розпочинати вже сьо-
годні. Ми спробуємо розрахувати за який період мож-
ливий повний перехід на нову дворівневу систему пенс-
ійного забезпечення. Також намітимо перехідні етапи.

Так, ми плануємо умовно розподілити громадян по
групам за віком до 40 років та після 40 років. Для грома-
дян віком до 40 років повністю вводиться нова система
пенсійного забезпечення, крім того, для громадян від 25
до 40 років строком на 15 років тимчасово пропонується
обов‘язкова участь у недержавному пенсійному забез-
печенні у розмірі 2,5%–5% із заробітної плати. Бо лише
нині двадцятирічні громадяни зможуть повноцінно на-
копичити собі пенсії за новою системою. Повний перехід
буде становити 40 років, треба зробити його плавним, не
залишити за бортом існуючих пенсіонерів. Тому, як тим-
часова міра буде введення 5% податку, що буде внеском
до солідарної системи пенсійного забезпечення строком
на 40 років для забезпечення пенсій існуючих пенсіо-
нерів, та людей від 40 років. Ми припускаємо, що дер-
жаві прийдеться взяти на себе частину тягаря, по сплаті
пенсій цій категорії громадян, але пенсійний фонд на
сьогоднішній день все рівно датований. Не можливо збу-
дувати нову систему без участі всіх ланок в будівництві:
так ми збільшили навантаження на підприємства, на са-
мих громадян, і потрібна фінансова підтримка держави,
але результат того вартий. Громадяни будуть самостійно
накопичувати пенсії, причому достойні для нормально-
го життя, цей тягар зніметься з держави.

Для громадян старше 40 років часу накопичити на-
лежну пенсію не  вистачить, тому державі прийдеться
взяти на себе частину тягаря, а саме забезпечити обо-
в‘язкову виплату мінімальної пенсії на рівні грудня 2016
року, тобто 1240,00 грн. отже, внески будуть розподілені
наступним чином до накопичувальної системи загаль-
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нообов‘язкового державного пенсійного страхування
будуть зараховувати 5% із заробітної плати та 5% на за-
робітну плату, останні 5% із заробітної плати та 17% на
заробітну плату будуть надходити до солідарної пенсій-
ної системи як не персоніфіковані внески ЄСВ. Крім того,
потрібно заохотити громадян старше 40 років прийняти
участь у недержавному пенсійному забезпеченні, щоб
збільшити розмір  майбутньої пенсії.

З кожним роком все більше і більше з’являється стра-
хових компаній, які пропонують вигідні ставки на пенсій-
не страхування. На сьогоднішній день в Україні існує
багато різноманітних страхових компаній які пропону-
ють майже однакові послуги. Найбільшою довірою ко-
ристуються іноземні страхові компанії або історично
українські компанії, але з іноземними акціонерами. Такі
компанії існують на ринку страхових послуг відносно
довго, вони вже зарекомендували себе як сильні та надійні
учасники.

ВИСНОВКИ
Пенсійна система України, не дивлячись на неодно-

разові спроби реформування, є в цілому неефективною
як у суто економічному аспекті (лягає непомірним тяга-
рем на державний бюджет України), так і з погляду соц-
іальної справедливості (недодержання страхових прин-
ципів – наявність значних пільг у пенсійному забезпе-
ченні окремих категорій працівників при однаковому
розмірі відрахувань; низький рівень пенсій більшості
пенсіонерів), і вимагає негайного реформування. Со-
лідарна пенсійна система повністю себе дискредитувала
в наслідок демографічного провалу, та економічної не-
стабільності в країні.  Демографічна криза почалася ще в
1990-их роках, і продовжується по сьогоднішній день. Так
на 10 працездатних осіб приходиться 13 людей пенсійно-
го віку, отже не виконується контракт поколінь. Отже,
головними напрямками реформування пенсійної сис-
теми України має бути відміна солідарної системи, зали-
шиться лише невеликий фонд гарантування пенсій по
інвалідністю з внесками на заробітну плату 2-3%, та ство-
рення економічних умов для реального введення друго-
го рівня пенсійного забезпечення; стимулювання
підприємств для створення приватних пенсійних депо-
зитних фондів у державних банках, як прототипу третьо-
го рівня пенсійного забезпечення. Система накопичу-
вального пенсійного забезпечення стане основою нової
пенсійної системи. Рівень внесків для громадян і
підприємств суттєво не збільшиться, а ось результат у
вигляді суттєво більших пенсій буде. Отже, нова пенсійна
система досить ефективна і для громадян, дозволить їм
нормально жити на пенсії, і для держави: зніме найбіль-
шу економічну проблему сьогодення для уряду – дото-
ваність пенсійного фонду. Успішна реформа можлива
лише при умові гарантування державою недоторканності
внесків громадян, та організації процесу збору та нако-
пичення відрахувань.
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Корольков В. В., Бренер А. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

Рассмотрены современные тенденции и состояние государственного и негосударственного пенсионно-
го страхования в Украине. Определены актуальные проблемы и пути улучшения состояния государственного
и негосударственного пенсионного обеспечения в Украине. Разработана модель новой системы пенсионного
страхования.

Определены главные направления реформирования пенсионной системы Украины. Эти направления предус-
матривают отмену солидарной системы, останется только небольшой фонд гарантирования пенсий по инва-
лидности с отчислениями из фонда оплаты труда 2–3%, создание экономических условий для внедрения второ-
го уровня пенсионного обеспечения, стимулирование предприятий к созданию частных пенсионных депозит-
ных фондов в государственных банках, как прототипа третьего уровня пенсионного обеспечения. Для провер-
ки этой идеи была разработана экономико-математическая модель «Накопления пенсий по новой системе»,
при помощи которой можно определить сумму, которую граждане Украины смогут накапливать самостоя-
тельно при условии полного отказа от солидарной пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, трехуровневая пенсионная система, негосу-
дарственное пенсионное страхование, государственное пенсионное страхование, страховая компания.

Korolkov V. V., Brener A. V.
MODELING OF PENSION PROVISION IN UKRAINE

In the scientific article the current trends and the state of public and private pension provision in Ukraine are
reviewed. Problems and improvement of public and private pension system in Ukraine are defined. The model of the new
pension system was developed.

The principal directions of Ukraine pension system reform should be the abolition of the solidarity system, only a
small fund to guarantee pensions for disability with charges on the wages of 2–3% will be remained; creation of economic
conditions for the actual introduction of the second level of pensions; encouraging companies to create private pension
deposit funds in state banks, as the prototype of the third level of the pension system. In support of this proposal the
economic model «Provisions for pensions the new system» has been developed, which can be used to determine the
amount that Ukrainian citizens can save for themselves with the full rejection of the solidarity pension system.

Keywords: pension system, pension provision, a three-tier pension system, private pension insurance, state pension
insurance, insurance company.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ
ОЦІНКИ УМОВ РОЗВИТКУ  КЛАСТЕРНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ
У статті обґрунтовано використання методології SWOT-аналізу для комплексної оцінки умов розвитку

кластерного об’єднання підприємств.
Визначено чинники, які суттєво впливають на розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової про-

мисловості: законодавча база і норми, що регулюють діяльність підприємств кластера; привабливість галузі і
рівень конкуренції в галузі, до якої відносяться виробничі підприємства кластера; можливості й загрози з боку
зовнішнього середовища відносно діяльності кластера; сильні і слабкі сторони підприємств-учасників кластер-
ного об’єднання, їх конкурентні можливості; наявність стратегії розвитку кластерної структури; тип кор-
поративної культури.

Запропоновано коефіцієнти рівня впливу полів матриці SWOT-аналізу на діяльність кластерного об’єднання
підприємств.

Результати проведеного дослідження за методом SWOT-аналізу враховано при розробленні стратегії роз-
витку кластерного об’єднання молочної підгалузі харчової промисловості. Для кластера молочної підгалузі
обрано стратегії концентрованого зростання, зокрема стратегію посилення позицій на ринку та стратегію
розвитку ринку.

Ключові слова: SWOT-аналіз, кластерне об’єднання підприємств, підприємства харчової промисловості.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кластерні об’єднання підприємств харчової промис-

ловості створені в багатьох країнах світу. Найвідоміші з
них функціонують у північно-східних штатах США, Ка-
наді та Західній Європі. На пострадянському просторі
створенню кластерів у харчовій промисловості при-
діляється значна увага на державному рівні. В Україні,
Росії, Казахстані створені державні програми розвитку
кластерних ініціатив, у тому числі і в харчовій промисло-
вості. Однак незважаючи на державну підтримку, вони
часто не реалізуються, оскільки на сьогодні немає єди-
ного підходу до комплексної оцінки умов розвитку  кла-
стерного об’єднання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання створення та функціонування клас-
терних об’єднань підприємств висвітлено в працях нау-
ковців України та закордонних авторів, зокрема: М. Война-
ренка, О. Пєтухової, М. Портера, Т. Тогузаєва та ін. [1–4].
Вони охоплюють питання окремих функцій та складових
створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств.
Проте для   комплексного  оцінювання  умов розвитку
кластерних  об’єднань підприємств харчової промисло-
вості необхідно провести системні дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обґрунтування використання

методології SWOT-аналізу для комплексної оцінки умов
розвитку  кластерного об’єднання підприємств.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток ринкових відносин, глобалізація світової еко-
номіки та зростання конкурентної боротьби, створення
нових форм інтеграції підприємств, зокрема їх кластер-
них об’єднань, виявили низку теоретичних і практичних
проблем, що пов’язані з формуванням і вибором ефек-
тивних шляхів розвитку нових суб’єктів організаційно-
економічних відносин.

Серед чинників, які суттєво впливають на розвиток
кластерних об’єднань підприємств харчової промисло-
вості, слід визначити такі:

– законодавча база та норми, що регулюють діяльність
під-приємств кластера;

– привабливість та рівень конкуренції в галузі, до якої
відносяться виробничі підприємства кластера;

– можливості та загрози з боку зовнішнього середо-
вища відносно діяльності кластера;

– сильні та слабкі сторони підприємств кластерного
об’єднання, їх конкурентні переваги;

– наявність стратегії розвитку кластерної структури [5].
Розглянемо передумови розвитку кластерного об-

’єднання підприємств у молочній підгалузі харчової про-
мисловості Запорізької області.

В Україні нормативними документами, що регулю-
ють питання створення та функціонування кластерів, є
фактично два документи: «Проект концепції Національ-
ної стратегії формування і розвитку трансграничних кла-
стерів», затверджений рішенням колегії Міністерства
регіонального розвитку і будівництва України від
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17.09.2009 р. № 46 [6], і Постанова Президії НАН України
«Про формування і функціонування інноваційних клас-
терів в Україні» від 08.07.2009 р. № 220 [7].

Стратегічною метою розвитку підприємств харчової
промисловості Запорізької області є формування такої
структури, яка б відповідала наявному природно-ресур-
сному і виробничому потенціалам, та забезпечувала б
потреби населення в продуктах харчування.

Проте чинним законодавством України не передба-
чено ефективних заходів щодо підтримки місцевих това-
ровиробників (відсутність податкових пільг або податко-
вих канікул, відсутність доступу до фінансово-кредитних
ресурсів, відсутність пільгових кредитних ставок, склад-
на дозвільна система) і підвищення мотивації споживачів
купувати продукцію місцевих товаровиробників.

Високий рівень природно-ресурсного потенціалу і
сировинної бази; розгалужена галузева структура хар-
чової промисловості; високий рівень урбанізації, індус-
тріалізації та рівня доходу на душу населення як переду-
мова збільшення місткості внутрішнього ринку продо-
вольчих товарів є сильними сторонами розвитку харчо-
вої промисловості та переробки сільськогосподарської
продукції в Запорізькій області.

Диспропорції між сировинними та переробними га-
лузями області; недостатність фінансування, обмежене
матеріально-технічне постачання та неналежне технологі-
чне оновлення підприємств галузі; надмірна питома вага
в структурі виробництва певних видів продовольчих то-
варів, зокрема напоїв; приналежність області до зони ек-
стремального землеробства, пов’язаної з негативним ба-
лансом вологи, періодичними, кожні 3–4 роки, посухами
та частими пиловими бурями; гострота проблеми збере-
ження та відновлення природного родючого шару ріллі;
трудова діяльність значної кількості працівників галузі в
умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам
(у 2013 р. – 1428 осіб, або 8,6 % від облікової кількості штат-
них працівників харчової промисловості і переробки
сільськогосподарських продуктів).

На часі в Запорізькій області є такі можливості для роз-
витку АПК: нарощування продуктивності й ефективності
функціонування обласного АПК; підвищення темпів і
розширення векторів залучення іноземних інвестицій;
покращення інвестиційної діяльності підприємств; надан-
ня державної підтримки приватизованим підприємствам;
розвиток окремих підприємств харчової промисловості
за допомогою державних цільових програм; розширення
експортних можливостей підприємств харчової промис-
ловості за рахунок зростання виробництва продукції га-
лузі, в середньому на одну особу, на рівні світових стан-
дартів.

Розширення внутрішнього ринку  продукції галузі в
області є можливим за наявності високого рівня індустрі-
алізації (доля промисловості в структурі валової доданої
вартості області в 2013 р. – 42,1 %); високого рівня урбан-
ізації (питома вага міського населення в 2013 р. – 78,7 %);
високого рівня середньої заробітної плати працівників

промисловості (у 2013 р. – 4022 грн., третє місце в Україні)
[8].

Загрозу для розвитку галузі в області становлять: збит-
ковість діяльності підприємств приватної власності; зни-
ження рентабельності сільськогосподарських підприємств;
нерозвиненість інфраструктури аграрного та продоволь-
чого ринків; недосконалість системи збуту продовольчих
товарів; суттєвий подат-ковий тиск; низькі темпи інновац-
ійної перебудови підприємств галузі.

Необхідною умовою розвитку кластерного об’єднан-
ня підприємств харчової промисловості у довгостроковій
перспективі є наявність ефективної стратегії розвитку.

Ансофф І.  стверджує, що стратегія – це набір правил
для прийняття рішень, якими організація керується у своєї
діяльності [9, с. 68].

На думку Виханського О.С.  еталонні стратегії розвит-
ку бізнесу складаються:

–  зі стратегії концентрованого зростання, пов’язаної зі
зміною продукту і (або) ринку;

– зі стратегії інтегрованого зростання, пов’язаної з роз-
ширенням організації шляхом додавання нових структур;

– зі стратегії диверсифікованого зростання рекомен-
дованої в ситуаціях, коли організація надалі не може роз-
виватися на даному ринку з цим продуктом у межах цієї
галузі;

– зі стратегії скорочення, використовуваної в ситуаці-
ях, коли організація припиняє свою діяльність, перебудо-
вує межі ведення бізнесу або підвищує ефективність [10].

Для обґрунтування вибору оптимальної стратегії роз-
витку проекту кластерного об’єднань підприємств в мо-
лочній підгалузі харчової промисловості Запорізької об-
ласті застосуємо метод комплексного аналізу сильних і
слабких сторін кластерних об’єднань підприємств, їх кон-
курентних можливостей і загроз з боку зовнішнього се-
редовища за допомогою SWOT-аналізу [10; 11; 12; 13;
14; 15].

У (табл. 1) представлено коефіцієнти рівня впливу
полів матриці SWOT-аналізу на діяльність кластерних
об’єднань підприємств.

За результатами SWOT-аналізу встановлено, що про-
ект кластерного об’єднання в молочній підгалузі харчо-
вої промисловості Запорізької області має низку силь-
них сторін і можливостей на цьому ринку. Можна зап-
ропонувати конкретні стратегії з позиціюванням цих сторін
і можливостей за умови врахування та обмеження впливу
слабких сторін і загроз, що забезпечить кластерному об-
’єднанню підприємств конкурентні переваги.

Аналіз взаємозв’язку між можливостями та сильни-
ми сторонами проекту кластерного об’єднання в мо-
лочній підгалузі харчової промисловості Запорізької об-
ласті (поле SO) показав, що для ефективного використан-
ня таких можливостей, як існуюча правова база підприє-
мництва, розвиток окремих видів харчової промисловості
за допомогою державних цільових програм, середні тем-
пи інноваційної перебудови підприємств галузі необхід-
но задіяти адекватну цілям кластерного об’єднання орган-
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де D  – оцінка комірки матриці; m – кількість комірок одного поля матриці. 

Значення коефіцієнта рівня впливу додатне: від 0 до 0,35 – незначний вплив, від 0,35 до 0,60 – середній рівень 
впливу, від 0,60 до 1,00 – значний вплив. 
Значення коефіцієнта рівня впливу  від’ємне: від 0 до 0,35 – негативний вплив, від 35 до 60 –загрожуючий вплив, 
від 0,50 до 1,00 – знищуючий вплив. 

 

Таблиця 1 – Методика розрахунку коефіцієнтів впливу полів  матриці SWOT-аналізу на діяльність
кластерних об’єднань підприємств

ізаційну структуру, наявність певних можливостей у клю-
чових галузях діяльності, відпрацьовану технологію ви-
робництва продукції, стабільне фінансове становище
підприємств кластера та значні обсяги продажу продукції.
Окрім того, поява у зовнішньому середовищі таких мож-
ливостей, як зростання рівня соціальних потреб населен-
ня, переорієнтування життєвих цінностей населення,
швидкість змін і адаптації інноваційних технологій, нові
технологічні рішення при виробництві харчових про-
дуктів, удосконалення якості існуючих харчових продуктів,
підвищення темпів і розширення напрямків залучення
іноземних інвестицій дозволить отримати додаткові пе-
реваги за наявності таких сильних сторін кластерного
об’єднання, як високопрофесійна команда співробіт-
ників, низька плинність кадрів, широкий асортимент про-
дукції, здатність швидкого реагування на зміни попиту з
боку споживачів взагалі та конкретних замовлень.

Слід зазначити, що такі сильні сторони, як висока ква-
ліфікація персоналу, мотиваційна система оплати праці,
стійкі та тривалі відносини з постачальниками, висока
культура обслуговування споживачів та ефективне ве-
дення торговельної діяльності дозволить скористатися
такими можливостями, як бажаний рівень прихильності
покупців до продукції підприємств об’єднання, висока
чутливість покупців до реклами, сприятливе ставлення
покупців до інноваційних рішень підприємств об’єднан-
ня, тривале співробітництво з постачальниками, надання
вигідних для підприємств об’єднання форм оплати та
умов поставок, збільшення контролю над окремими по-
стачальниками.

Водночас сильні сторони кластерного об’єднання
підприємств, зокрема наявність власного виробництва у
підприємств кластера, позитивний імідж підприємств
кластерного об’єднання серед мешканців міста та об-
ласті, значні обсяги продажу продукції, відпрацьована
технологія розподілу продукції, низька (порівняно із кон-

курентами) торговельна націнка, використання сучасних
засобів стимулювання споживачів сприяють використан-
ню таких можливостей, як обмежена можливість покупців
у виборі інших продавців, високий рівень середньої за-
робітної плати працівників Запорізької області, зростан-
ня попиту населення на продукти харчування, збільшен-
ня фінансових можливостей населення та тієї частки, що
витрачається на продукти харчування, низька маркетин-
гова активність конкурентів та значний вхідний бар’єр до
цільового ринку.

З дослідження пар, що розташовані в полі «WO»,
можна зробити такі припущення: слабкі сторони, зокре-
ма відсутність стратегії розвитку, бюрократична корпо-
ративна культура, неефективне управління витратами,
недостатність фінансування розвитку підприємств клас-
теру пов’язані з відсутністю стратегічного управління
розвитком кластеру. З метою усунення вищевказаних
слабких сторін доцільно розробити стратегію розвитку
кластера та використати такі можливості: дієва правова
база підприємництва, інноваційний розвиток окремих
видів харчової промисловості за допомогою державних
цільових програм, середні  темпи інноваційної перебу-
дови підприємств галузі, підвищення темпів і розширен-
ня напрямків залучення іноземних інвестицій та
швидкість змін і адаптації нових технологій.

Очевидно що слабкі сторони, зокрема відсутність
відділу маркетингу, незначне використання сучасних
методів аналізу та прогнозування діяльності, недостатня
забезпеченість торговельним обладнанням торговельних
підприємств у складі кластера за кількістю і сучасними
вимогами роздрібного продажу, недосконала система
управління стосунками зі споживачами пов’язані з низь-
ким рівнем маркетингової діяльності. До їх  усунення
необхідно вдосконалити управління маркетинговою
діяльністю, обґрунтувати маркетингову стратегію та за-
стосовувати нові технологічні рішення у виробництві

Джерело: складено автором
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харчових продуктів; удосконалення якості існуючих хар-
чових продуктів; сприятливе ставлення покупців до інно-
ваційних рішень об’єднання підприємств; низьку марке-
тингову активність конкурентів; високий рівень серед-
ньої заробітної плати працівників  Запорізької області.

Високий ступінь прихильності покупців до продукції
об’єднання підприємств, зростання рівня соціальних по-
треб населення, переорієнтування життєвих цінностей,
обмежена можливість покупців у виборі інших продавців,
зростання попиту населення на продукти харчування,
висока чутливість покупців до реклами, незначний
вхідний бар’єр до цільового ринку сприяють покращен-
ню фінансування розвитку підприємств кластера, зби-
ранню інформації для проведення комплексного аналізу
та обстеження, закупівлі сучасного програмного забез-
печення, забезпеченості торгівельним обладнанням ко-
мерційних підприємств у складі кластера за кількістю і
сучасними вимогами роздрібного продажу.

Слабкі сторони, зокрема відсутність необхідної сиро-
вини на підприємствах кластера через недоліки у роботі
з постачальниками, недосконала система управління сто-
сунками зі споживачами, порушення умов зберігання
та якості сировини можна покращити,  використовуючи
тривале співробітництво з постачальниками, надання
вигідних для об’єднання підприємств форм оплати та
умов поставки, збільшення контролю над умовами збе-
рігання сировини та над окремими постачальниками.

При цьому, якщо пара знаходиться на полі «ST», то
стратегія повинна припускати використання сили орган-
ізації для усунення загроз.

З аналізу кореляції сильних сторін компанії і загроз
зовнішнього середовища можна рекомендувати: адек-
ватну цілям організаційну структуру, наявність певних
здібностей у ключових галузях діяльності, належну підго-
товка персоналу, високопрофесійну команду співробіт-
ників, які допоможуть зменшити вплив загроз, зокрема
нестабільності політичної ситуації в Україні, гальмуван-
ня економічних реформ, постійних змін в законодавстві
країни, жорсткої податкова політика, відсутності контро-
лю за дотриманням антимонопольного законодавства.

Позитивний імідж підприємств кластерного об’єднан-
ня серед мешканців міста та області, широкий асорти-
мент продукції, здатність швидкого реагування на зміни
попиту з боку споживачів взагалі та конкретних замов-
лень зокрема, відпрацьована технологія розподілу про-
дукції, низька плинність кадрів, мотиваційна система
оплати праці допоможуть уникнути або зменшити вплив
таких загроз, як дефіцит бюджету, значний рівень інфляції,
зниження народжуваності, збільшення цін постачальників
та скорочення кількості постачальників, які надають не-
обхідну для підприємств продукцію, зростання кількості
активних конкурентів.

Наявність сильних сторін, зокрема стійкості та трива-
лості відносини з постачальниками, стабільності фінан-
сового становища під-приємств кластера, зростання при-
бутку, значних обсягів продажу продукції допоможуть

уникнути або зменшити вплив таких загроз, як низький
ступінь задоволеності покупців продукцією (сервісом)
об’єднання підприємств, збільшення цін постачальників,
скорочення кількості постачальників, які надають необх-
ідну для підприємств продукцію та збільшення кількості
активних конкурентів.

Впливу таких факторів, як високий рівень безробіття,
погіршення демографічної ситуації в країні, тенденція
зменшення працездатного населення України, знижен-
ня народжуваності, низький життєвий рівень населення,
підвищення рівня безробіття можна уникнути внаслідок
наявності власного виробництва у підприємств класте-
ра, відпрацьованої технології виробництва продукції,
низької (порівняно із конкурентами) торговельної над-
бавки та використанням сучасних засобів стимулюван-
ня споживачів.

Для пар, які знаходяться на полі «WT», компанія має
розробити таку стратегію, що дозволяє позбутися слаб-
кості та запобігає загрозам.

Щодо пар, які потрапляють в поле «WT», необхідно
відзначити, що загроза виникнення несприятливих
зовнішніх умов може посилитись слабкістю відповідних
внутрішніх характеристик підприємств кластерного об-
’єднання.

На кластерне об’єднання підприємств може негатив-
но впливати поєднання таких слабких сторін, як
відсутність стратегії розвитку, бюрократична корпора-
тивна культура, відсутність необхідної сировини на
підприємствах кластера внаслідок недоліків роботи із
постачальниками, неналежне технологічне оновлення
підприємств, брак інформації для проведення комплекс-
ного аналізу та обстеження з такими загрозами, як не-
стабільність політичної ситуації в Україні, гальмування
економічних реформ, постійні зміни в законодавстві, де-
фіцит бюджету, низький ступінь задоволеності покупців
продукцією (сервісом) об’єднання, поява нових, потуж-
них підприємств харчової промисловості за профілем
кластера.

Крім того, на особливу увагу заслуговує поєднання
таких загроз, як підвищення цін постачальниками, скоро-
чення кількості постачальників, які надають необхідні для
підприємств кластера сировину та товари, збільшення
кількості активних конкурентів, низький життєвий рівень
населення з такими слабкими сторонами, як нестача су-
часного програмного забезпечення, порушення умов
зберігання та якості сировини, неефективне управління
витратами, неналежне використання сучасних методів
аналізу та прогнозування діяльності, відсутність сучас-
ного програмного забезпечення.

До того ж варто звертати увагу на комбінації таких
загроз , що впливають на  кластерне об’єднання
підприємств: жорстка податкова політика, відсутність
контролю за дотриманням антимонопольного законодав-
ства, рівень інфляції 3–3,5%, високий рівень безробіття
2,4%, тенденція зменшення працездатного населення
України, зниження народжуваності, підвищення рівня
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безробіття та таких слабких сторін, як недостатня забез-
печеність торговельним обладнанням торговельних
підприємств у складі кластера за кількістю і сучасними
вимогами роздрібного продажу, недостатність фінансу-
вання розвитку підприємств кластера, відсутність відділу
маркетингу та недосконала система управління стосун-
ками зі споживачами [8].

Саме через це керівництво кластерного об’єднання
під-приємств має відстежувати й уникати загрози за до-
помогою наявних сильних сторін або, що є найоптималь-
нішим варіантом, прагнути позбутися слабких сторін, які
можуть мати критичний вплив  при появі  вищевказаних
загроз. Отже, для зниження наслідків впливу загроз з боку
зовнішнього оточення та посилення слабких сторін слід
сформувати чітку стратегію кластерного об’єднання
підприємств, розробити цілеспрямовану асортиментну
політику, удосконалити організацію маркетингової діяль-
ності та збільшити маркетинговий бюджет.

Кількісна оцінка сильних і слабких сторін та загроз і
можливостей кластерного об’єднання для кожної пари мат-
риці SWOT-аналізу можлива від -18 до + 18. Цей інтервал
розіб’ємо  на шість груп значень: (від –18 до –12); (від –11 до
–6); (від –5 до 0); (від 1 до 5); (від 6 до 11); (від 12 до 18).

Оцінки впливу однієї пари матриці SWOT на
об’єднання підприємств Запорізької області доцільно
здійснювати за такою шкалою значень:

– якщо оцінки взаємодії (від –18 до –12) та (від 12 до
18), то така пара виявляє значний негативний або пози-
тивний вплив і цим парам доцільно приділяти особливу
увагу;

– пари матриці SWOT-аналізу за оцінками взаємодії
(від –11 до –6) та (від 6 до 11) виявляють середній вплив на
діяльність об’єднання підприємств. А пари за оцінками
взаємодії (від –5 до 0) та (від 1 до 5) виявляють незначний
вплив.

Завершальний етап оцінки факторів впливу чотирьох
полів матриці SWOT-аналізу на кластерне об’єднання
запропоновано проводити за допомогою узагальнюю-
чих показників – коефіцієнтів впливу полів матриці
SWOT-аналізу на об’єднання під-приємств.

Зокрема, soC  – коефіцієнт впливу поля SO матриці
SWOT-аналізу на об’єднання підприємств, утворений
сильними сторонами діяльності кластера і можливостя-
ми з боку зовнішнього середовища, визначають за фор-
мулою (1):

( )
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m

i
⋅

±

=
∑
=

18
C 1
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so
; (1)

де soD  – значення оцінок сильної сторони діяльності
кластера і можливостей з боку зовнішнього середовища
для кожної комірки матриці SWOT-аналізу на об’єднан-
ня підприємств Запорізької області; m – кількість комі-
рок одного поля матриці SWOT-аналізу об’єднання
підприємств.
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де woC  – коефіцієнт впливу поля WO матриці SWOT--
аналізу на об’єднання підприємств, який утворено слаб-
кими сторонами діяльності кластера і можливостями з
боку зовнішнього середовища. Його розраховують  за
формулою (2):
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де WOD  – значення оцінок слабкої сторони діяльності
кластера і можливостей з боку зовнішнього середовища
для кожної комірки матриці SWOT-аналізу на об’єднан-
ня підприємств; m – кількість комірок одного поля мат-
риці SWOT-аналізу об’єднання підприємств.
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STC  – коефіцієнт впливу поля ST матриці SWOT-аналі-
зу на об’єднання підприємств, який утворено сильними
сторонами діяльності кластера та загрозами з боку зовн-
ішнього середовища.

Його коефіцієнт розраховують за формулою (3):
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де STD  – значення оцінок сильної сторони діяльності
кластера та загроз з боку зовнішнього середовища для
кожної комірки матриці SWOT-аналізу на об’єднання
підприємств; m – кількість комірок одного поля матриці
SWOT-аналізу об’єднання підприємств.
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Коефіцієнт для поля WT – WTC  розраховують за
формулою (4):
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де WTD  – значення оцінок слабкої сторони діяльності
кластера та загроз з боку зовнішнього середовища для
кожної комірки матриці SWOT-аналізу на об’єднання
підприємств; m – кількість комірок одного поля матриці
SWOT-аналізу об’єднання підприємств.
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Оцінки рівня впливу полів матриці SWOT-аналізу на
об’єднання підприємств Запорізької області доцільно
здійснювати за такою шкалою значень коефіцієнта.

Якщо значення коефіцієнта рівня впливу полів мат-
риці SWOT-аналізу додатне: від 0 до 0,35 – незначний
вплив, від 0,35 до 0,60 – середній рівень впливу, від 0,60 до
1,00 – значний вплив.

Якщо значення коефіцієнта рівня впливу полів мат-
риці SWOT-аналізу від’ємне: від 0 до 0,35 – негативний
вплив, від 35 до 60 – загрожуючий вплив, від 0,50 до 1,00 –
знищуючий вплив.

Аналіз показав, що рівень впливу поля SO матриці
SWOT-аналізу на кластерне об’єднання молочної підга-
лузі 0,73. Це свідчить про значний рівень впливу даного
квадранта на об’єднання підприємств. Рівень впливу
поля ST матриці SWOT-аналізу на кластерне об’єднання
молочної підгалузі 0,34, це є ознакою про середній рівень
впливу даного квадранта на об’єднання підприємств.
Рівень впливу поля WO матриці SWOT-аналізу на клас-
терне об’єднання молочної підгалузі  0,09, це підтверд-
жує незначний вплив цього квадранта на об’єднання
підприємств. Проте рівень впливу поля WT на кластерне
об’єднання молочної підгалузі (- 0,39) має від’ємні зна-
чення та свідчить про загрожуючий вплив цього квад-
ранта на об’єднання підприємств молочної підгалузі хар-
чової промисловості.

Результати проведеного аналізу за методом SWOT
враховано при розробленні стратегій розвитку проекту
об’єднання підприємств у молочній підгалузі Запорізь-
кої області.

Стратегія розглядається як зразок, до якого прагне
наблизитися кластерне об’єднання. Найчастіше за зра-
зок беруть процвітаючий кластер, аналізують його пози-
тивні сторони діяльності і намагаються скористатися його
досвідом.

Процес розробки стратегії починається з проголошен-
ня місії і цілей кластерного об’єднання підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості Запорізької
області.

Існує низка суб’єктів, які впливають на місію клас-
терного об’єднання:

– засновники кластерного об’єднання;
– працівники підприємств, у складі кластерного об-

’єднання (від рівня їх кваліфікації залежить реалізація
цілей);

– споживачі (саме на них орієнтована місія, вони виз-
начають попит на товари та послуги);

– партнерські відносини серед учасників кластерно-
го об’єднання.

Пропонується місія для об’єднання підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості Запорізької
області – «Ми робимо життя наших споживачів кра-
щим».

Більш універсальний підхід до формулювання цілей
забезпечує принцип їхнього встановлення відповідно до
внутрішніх функцій (маркетинг, фінанси, виробництво,
персонал, структура).

Таким чином, основні цілі діяльності кластерного
об’єднання підприємств у молочній підгалузі харчової
промисловості Запорізької області відповідають вимо-
гам постановки цілей:

– завоювати в найближчі п’ять років 75% регіональ-
ного ринку молочних продуктів;

– знизити собівартість продукції підприємств кластер-
ного об’єднання за рахунок використання у своїй діяль-
ності сучасних напрацювань у галузі менеджменту та
стратегічного маркетингу;

– дотримуватись мотиваційної політики при роботі з
персоналом підприємств. Залучати висококваліфікова-
ний персонал до роботи на підприємствах кластерного
об’єднання.

Визначення короткострокових (5 років) періодів щодо
досягнення конкретизованих цілей та конкретизація спо-
собів досягнення цілей характеризує цілі кластерного
об’єднання підприємств харчової промисловості Запор-
ізької області як динамічні та оптимальні.

Для кластера молочної підгалузей обрано стратегії
концентрованого зростання: стратегія посилення позицій
на ринку та стратегія розвитку ринку.

Стратегія посилення позицій на ринку вимагає знач-
них маркетингових зусиль у сфері управління асорти-
ментом, реклами, ціноутворення та якісного обслугову-
вання споживачів.

У випадку дотримання стратегії посилення позицій
на ринку підприємства кластерного об’єднання намага-
ються покращити свою продукцію або розпочати вироб-
ляти нову, не змінюючи при цьому галузі. Щодо стра-
тегії розвитку ринку, то кластерне об’єднання веде по-
шук можливостей покращення свого становища на існу-
ючому ринку або ж переходу на новий ринок.

ВИСНОВКИ
За результатами досліджень визначено чинники, які

суттєво впливають на розвиток кластерних об’єднань
підприємств харчової промисловості та обґрунтовано
використання методології SWOT-аналізу для комплекс-
ної оцінки умов розвитку  кластерного об’єднання
підприємств.

Запропоновано коефіцієнти рівня впливу полів мат-
риці SWOT-аналізу на діяльність кластерного об’єднан-
ня підприємств використовувати для вибору стратегії
його розвитку. Зокрема, ґрунтуючись на результатах
аналізу цих коефіцієнтів зроблено вибір стратегій роз-
витку проекту кластерної структури в молочній підга-
лузі. Це стратегії концентрованого зростання: посилення
позицій на ринку та його розвитку. Для реалізації стра-
тегії посилення позицій на ринку потрібні значні марке-
тингові зусилля в сфері управління асортиментом, рек-
ламою, ціноутворенням, якісним обслуговуванням спо-
живачів, тощо.
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Однак довгострокова стратегія не передбачає усіх ва-
ріантів розвитку ринкової ситуації, отже для корегування
напрямків реалізації стратегії розвитку необхідно розроб-
ляти конкурентні стратегії.
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Пулина Т. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УСЛО-

ВИЙ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Метою дослідження є обґрунтування використання методології SWOT-аналізу для комплексної оцінки умов

розвитку  кластерного об’єднання підприємств.
В процессе исследования выделены  факторы, существенно влияющие на развитие кластерных объединений

предприятий пищевой промышленности: законодательная база и нормы, регулирующие деятельность пред-
приятий кластера; привлекательность отрасли и конкуренции в отрасли, к которой относятся производ-
ственные предприятия кластера; возможности и угрозы со стороны внешней среды относительно деятельно-
сти кластера; сильные и слабые стороны предприятий-участников кластерного объединения, их конкурент-
ные возможности; наличие стратегии развития кластерной структуры; тип корпоративной культуры.

Предложены коэффициенты уровня воздействия полей матрицы SWOT-анализа на деятельность кластер-
ного объединения предприятий. Результаты проведенного исследования по методу SWOT-анализа использова-
ны при разработке стратегии развития кластерного объединения молочной подотрасли пищевой промышлен-
ности. Для кластера молочной подотрасли избраны стратегии концентрированного роста: стратегия усиле-
ния позиций на рынке и стратегия развития рынка.

Ключевые слова: SWOT-анализ, кластерное объединение предприятий, предприятия пищевой промышлен-
ности.

Pulina T.
THE USE OF SWOT-ANALYSIS METHODOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF CONDITIONS

FOR ENTERPRISES’ CLUSTER ASSOCIATION DEVELOPMENT
The article grounds the use of SWOT-analysis methodology for complex evaluation of conditions for enterprises’

cluster association development.
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It determines the factors that affect significantly food enterprises’ cluster association development: the legal basis and
norms regulating the activities of enterprises’ cluster; attractiveness of the field and the level of competition in the sphere
cluster enterprises belong to; benefits and threats from foreign environment regarding the cluster’s activity; strengths and
weaknesses of cluster association’s enterprises-members, their competitive opportunities; the availability of cluster
structure development strategy; corporate culture type.

It suggests the coefficient of level of SWOT-analysis matrix margins influence on enterprises’ cluster association
activities.

The results of the conducted research due to SWOT-analysis method are taken into account while developing the
strategy of food enterprises’ cluster association development.  The strategy of concentrated growth is chosen for dairy
field cluster, in particular the strategy of strengthening positions in the market and the strategy of market development.

Keywords: SWOT analysis, cluster merger of the enterprises, enterprises of the food industry.
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У статті проаналізовано використання природних, історико-культурних ресурсів Запорізької області. Виз-

начено проблемні питання розвитку туризму Запорізької області та напрями їх подолання. Проведено аналіз
внутрішнього та зовнішнього середовища розвитку туризму Запорізької області. Оцінено загальний соціально-
економічний стан та визначено наявність в ньому туристичного потенціалу досліджуваного регіону. Запропо-
новано розробити стратегію розвитку туризму, яка передбачає комплексний розвиток туризму з більш ефек-
тивним використанням наявних історико-культурних, природних, виробничих, інтелектуальних та соціальних
ресурсних можливостей на основі широкого партнерства, залучення та об’єднання потенціалу різних зацікав-
лених сторін.

Ключові слова: туризм, природні ресурси, історико-культурні ресурси, туристична привабливість, SWOT-
аналіз.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішний розвиток туристичної сфери неможливий

без належного аналізу ресурсних можливостей регіону.
Недостатня увага до дослідження природних, історико-
культурних ресурсів та їх використання призводить до
того, що вони стають незадіяними або використовують-
ся обмежено. Все це може негативно вплинути на роз-
виток туристичного бізнесу, який здатен давати значний
соціальний та економічний ефект.

Оскільки Запорізька область використовує далеко не
весь природний, історико-культурний потенціал, досить
актуальним є здійснення аналізу природних, історико-
культурних ресурсів регіону та визначення ступеню їх
використання в сфері туризму.

Аналіз сучасного рівня розвитку туристської галузі
Запорізького регіону дає підстави стверджувати про на-
явність існуючих проблем, які залишаються нерозв’яза-
ними і потребують їх глибокого вивчення та усунення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку рекреаційного комплексу та ту-
ризму на регіональному рівні досліджуються в працях
провідних українських та зарубіжних вчених, а саме: О.
О. Бейдик, Л. П. Дядечко, А. П. Дурович, В. О. Кварталь-
нов, В. Ф. Кифяк, М. П. Мальська, Н. В. Чорненька, Н. В.
Фоменко, І. М. Школа та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз природних та історико-

культурних ресурсів Запорізької області, визначення їх
значення та використання в сфері туризму.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світовий досвід переконує, що туризм – повноправ-
ний і надприбутковий компонент економіки. Завдяки
мінімальним інвестиційним надходженням туризм здат-
ний забезпечувати максимальну віддачу.

За даними Центру туристичної документації ВТО,
кожний чотирнадцятий працюючий у світі зайнятий у
сфері, що надає послуги, в тому числі й послуги на
підприємствах національного та міжнародного туристич-
ного бізнесу. У теперішній час оборот коштів з галузі
туризму складає понад два трильйона доларів США. Це
приблизно 5% світових продаж товарів і 15% послуг, що
надаються кожного року[1]. 

У зв’язку із вказаним, особливого значення для Запо-
різької області має розвиток курортно-туристичної діяль-
ності, який є одним із пріоритетних напрямів забезпе-
чення економічного зростання, збільшення надходжень
до місцевого та Державного бюджетів України.

Разом з тим, розвиток туризму Запорізької області
має ряд проблем: низький рівень розвитку туристично-
рекреаційної інфраструктури; незадовільний стан пам’-
яток архітектури; невиразний образ Запоріжжя на тури-
стичному ринку; екологічні проблеми міста; відсутність
традицій системного управління процесами стратегіч-
ного розвитку міста та ін.

Саме тому виникає необхідність дослідити природні і
історико-культурні ресурси Запорізької області та їх ви-
користання в туризмі, що забезпечить підвищення рівня
якості життя населення, стане фактором зниження без-
робіття у регіоні та стабілізує економічне зростання рег-
іону.

Бут Т. В., 2017©
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Туристичні адміністрації багатьох держав світового
співтовариства в повній мірі оцінили важливу роль і зна-
чення туризму та проводять усі необхідні заходи щодо
його розвитку і вдосконалення: здійснюють пільгове
фінансування готельних комплексів і туристичної інфра-
структури, будівництво доріг, звільняють від сплати по-
датків терміном на три-п’ять років нещодавно створені
туристичні фірми, видають безвідсоткові кредити на бу-
дівництво нових об’єктів туризму і підготовку кадрів
тощо. Українській владі доцільно використати цей досвід
у своїй діяльності.

Сучасний туризм функціонує в умовах конкуренції.
Кожний регіон, місто намагаються пропагувати та попу-
ляризувати свою туристичну привабливість [2].

Запорізька область володіє достатнім обсягом при-
родних, рекреаційних, трудових та історико-культурних
ресурсів для успішного формування і розвитку турис-
тичної діяльності регіону. 

Місце Запоріжжя має значний туристичний потенці-
ал, зумовлений географічним розташуванням, особли-
востями історичного розвитку, національно-культурним
різноманіттям, специфічною архітектурою міста, природ-
ними об’єктами, наявністю потенційно брендових тури-
стичних продуктів, унікальним поєднанням у межах міста
урбанізованих та індустріалізованих майданчиків із за-
повідними територіями.

За результатами експертних опитувань (щорічні рей-
тинги міст від журналу «Фокус» та інші джерела), Запо-
ріжжя отримує вищі оцінки щодо туристичної приваб-
ливості, ніж більшість обласних центрів Південно-Східної
та Центральної України, серед яких Дніпропетровськ,
Полтава, Харків. На сьогодні цей туристичний потенціал
використовується не повною мірою [3, с. 17].

На Державному обліку в м. Запоріжжя перебувають
206 пам’яток:

–  історії – 173;
–  монументального мистецтва – 18;
–  науки і техніки – 11;
–  археології – 9;
–  архітектури та містобудування – 13.
В Олександрівському районі налічується близько 120

архітектурних об’єктів, що мають історичну цінність і
представляють Старий Олександрівськ. Архітектурні об-
’єкти занесені до Зведеного переліку раніше затвердже-
них пам’яток містобудування та архітектури і щойно ви-
явлених об’єктів культурної спадщини містобудування
та архітектури м. Запоріжжя.

На думку фахівців, головними туристичними об’єкта-
ми Запоріжжя є: Національний заповідник «Хортиця»
(включно з Музеєм історії Запорозького козацтва та Істо-
рико-культурним комплексом «Запорозька Січ», пам’-
ятками археології давніх часів); 700-річний Запорізький
Дуб; 6-те селище («Соцмісто»); Дніпровська гідроелект-
ростанція (ДніпроГЕС); Проспект Соборний; «Старе
місто» – Старий Олександрівськ.

Визначне місце в розвитку природних ресурсів Запо-
різької області займають такі кліматотерапевничні курор-
ти, як м. Бердянськ та м. Кирилівка.

Курорт Бердянськ було засновано у 1827 pоці. Одним
із головних лікувальних факторів курорту Бердянськ є
ропа, на основі якої роблять ванни, а також мулові
сульфідні грязі, що видобуваються з дна місцевих соля-
них озер та лиманів. На курорті ґрунтується таласотера-
пія (кліматолікування). Особливою перевагою ку-
рорту вважається лікувальна грязь, яка застосовується у
вигляді різних аплікацій, тампонів, входить до багатьох
процедур (електрогрязелікування та ін.), успішно ліку-
ються захворювання органів дихання, обміну речовин,
нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового
апарату (артритах, остеохондрозах, статевої системи).

Курорт Кирилівка діє починаючи з 1920-х рр., розви-
вається як бальнеологічний та грязьовий курорт. Харак-
терною ознакою його є розташування на північному
сході, на Пересипі, косі між Азовським морем й Молоч-
ним лиманом; та на Федотовій косі, що на південний захід
від селища, між Утлюкським лиманом й Азовським мо-
рем.

Пріоритет курорту полягає у найближчому розташу-
ванні морського пляжу для мешканців Запоріжжя й
Дніпропетровська. На 20-кілометровій прибережній
смузі діє бальнеологічний санаторій, близько трьохсот
оздоровчих закладів, 14 дитячих центрів. У місті діє зоо-
парк, луна-парк. Лимани містять багато корисної ліку-
вальної грязі.

Найбільш туристично привабливими для Запорізької
області серед природно-заповідного фонду  є об’єкти,
наведені у табл. 1.

Характерну перевагу, як археологічної колекції, яка є
найбільшою серед обласних музеїв України, має Запор-
ізький обласний краєзнавчий музей (заснований у грудні
1921р.). Хронологічні межі експонатів, представлених в
Музеї історії зброї, охоплюють величезний проміжок часу
— від середнього палеоліту (40 – 15 тис. років тому) до
другої половини ХХ ст. Головними особливостями му-
зею є більш ніж 4 тисячі одиниць вогнепальної та холод-
ної зброї, які відображають майже всі етапи становлення
людських цивілізацій (створений у 2004 р.).

Крім того, належну увагу слід приділити єдиному
повноцінному автомобільному музею України (розпо-
чав свою роботу у 2008 р., в м. Запоріжжя). Музей рет-
ро-автомобілів «Фаетон» має унікальну колекцію, яка
нараховує більше 60 одиниць техніки кінця 20-х – 70-х рр.
ХХ ст.. Однією з особливостей музею є те, що вся техніка
«на ходу» і декілька разів на рік виїжджає з музею на
запорізькі вулиці.

Водночас серед різноманіття музеїв м. Запоріжжя
унікальним вважається музей техніки Богуслаєва (відро-
дився 20 жовтня 2012 р.). Особливістю музею є унікаль-
на колекція поршневих і реактивних авіаційних двигунів,
що випускалися підприємством в різні періоди історії.
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Заповідник Дата початку 
існування Характеристика Особливості переваги 

Музей-
заповідник 
«Садиба 
Попова» 

Засновано 1993 
році 

Східний і північний флігелі збудовані у 
псевдомавританському стилі, західний є 
зразком неоготики. 

Є справжнім шедевром 
містобудування XIX століття, що 
представляє велику історичну, 
культурну та архітектурну цінність.  
Єдиний поміщицький замковий 
комплекс, що зберігся в Запорізькій 
області. 

Історико-
археологічний 
заповідник «Камян
Могила» 

Заснований 5 
квітня 1927 році 

Особлива природоохоронна територія 
місцевого значення, який зараз посів 
чильне місце як історична і природна 
памятка України. 

Щорічно відвідують близько 15000 
туристів. Заповідник відрізняється 
великим розмаїттям біологічних 
видів, що мешкають тут, 18 видів 
рослин, що занесені до Червоної 
Книги України. 

Національний 
заповідник 
"Хортиця" 

Був відкритий 
14.листопада 
1983 року 

Науково-дослідна та рекреаційно-
освітня установа. Заповідник "Хортиця" 
занесений до державного реєстру 
нерухомих пам'яток України. На його 
території нараховується 63 пам'ятки 
археології та історії, 33 з яких 
поставлено на державний облік. 

Здійснюється охорона пам'яток 
історії, культури та природних 
об'єктів, збирає, вивчає, зберігає та 
популяризує пам'ятки, пов'язані з 
історією запорозького козацтва. 

Таблиця 1 – Характеристика природно-заповідного фонду Запорізької області

Приваблює туристів музей-галерея прикладної кера-
міки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай
(відкритий 18 червня 2008р.). В цілому перевагою є те,
що музей має наукову, творчу та культурно-педагогічну
спрямованість.

Ці дані свідчать про те, що історія Запорізького краю
достатньо багата на історичні та культурні події – з ста-
родавніх часів до наших днів, відрізняється багатоманітн-
істю, багатокультурністю (поліетнічністю) та іншими спе-
цифічними особливостями, що є сприятливим факто-
ром для розвитку пізнавального туризму. Також із Запо-
ріжжям пов’язані унікальні природні та штучні об’єкти й
культурно-історичні явища, які є потенційно брендови-
ми у сфері розвитку туризму (о. Хортиця, р. Дніпро зі
спорудами ДніпроГЕСу, Запорозьке козацтво та інші).

Так, за даними департаменту культури і туризму, на-
ціональностей та релігій Запорізької облдержадмініст-
рації, станом на перше вересня 2016 року надходження
до бюджету Запорізької області від туристичного збору
перевищили 1 мільйон гривень. Основну частину над-
ходжень від туристичного збору цьогоріччя дали місця
відпочинку на Азовському узбережжі [4].

Втім, самих лише цікавих історичних, природних та
культурних об’єктів недостатньо, аби привабити туриста.

Дашевська І. М. зауважує: «Цього року (2016) на
всесвітній конференції в Києві під егідою всесвітньої ту-
ристичної асоціації, яка була присвячена брендінгу те-
риторій і дестинацій (географічна територія, яка є при-
вабливою для туристів завдяки наявності унікальних або
специфічних туристично-рекреаційних ресурсів та відпо-
відної інфраструктури, доведених до споживачів у вигляді
готового туристичного продукту), були представлені брен-
ди багатьох туристичних регіонів і міст, курортів України. А
ось Запоріжжя – ні міста, ні області – не було» [4].

З огляду на це міська влада має вжити достатніх за-
ходів для формування цілеспрямованої маркетингової
та інформаційної політики, пов’язаної з просуванням
міста на туристичному ринку України та сусідніх країн.

Визначення проблемних питань розвитку туризму
міста Запоріжжя ґрунтується на проведенні аналізу внут-
рішнього та зовнішнього середовища, оцінці його за-
гального соціально-економічного стану та наявного ту-
ристичного потенціалу. Дієва стратегія здатна примножи-
ти внутрішній потенціал туристичної галузі міста і за раху-
нок використання зовнішніх можливостей зміцнити поло-
ження міста на міжрегіональному туристичному ринку.

З метою визначення основних чинників впливу та
формулювання стратегічних напрямків розвитку туриз-
му міста Запоріжжя на період 2014–2018 роки, було про-
ведено SWOT-аналіз [3]. За участі широкого кола гро-
мадськості та експертів – фахівців різних галузей науки та
бізнесу, представників влади, громадських організацій,
студентської молоді міста Запоріжжя – було виявлено
проблеми та потенційні можливості туристичної галузі
міста, потреби громади та місцевого бізнесу, найваж-
ливіші кроки та заходи щодо розбудови туризму, прове-
дено ідентифікацію сильних і слабких сторін (табл. 2),
потенційних можливостей і зовнішніх загроз (табл. 3),
зроблено порівняльний аналіз.

На першому етапі (фокус-групи) учасникам SWOT-
аналізу було запропоновано назвати основні, на їхню
думку, внутрішні та зовнішні чинники (наявні та прогно-
зовані у найближчій перспективі фактори впливу), які
необхідно врахувати при розробці Стратегії розвитку ту-
ризму. На другому етапі (експертне опитування) учас-
ники визначили ступінь прояву та очікуваного впливу
кожного з найбільш вірогідних факторів.

Джерело: складено автором
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Сильні сторони (внутрішні) 
Унікальна історична і культурна спадщина 
загальноукраїнського та міжнародного значення 
Наявність потенційно брендових об'єктів і продуктів 
(о.Хортиця, Запорозьке козацтво, індустріальна спадщина 
та ін.) 
Економічно розвинене місто і регіон  
Вигідне транспортно-логістичне розташування (автошляхи 
та залізничні шляхи міжнародного значення 
Наявність об'єктів і територій заповідного фонду в межах 
міста 
Специфічне просторове планування міста, поєднання 
урбанізованої забудови з рекреаційними зонами 
Річка Дніпро як водна артерія, зона відпочинку і місце 
проведення різних заходів, пункт зупинки круїзних 
пароплавів  
Власні енергетичні, промислові, будівельні потужності 
Високий рівень концентрації людського капіталу, 
наявність наукових закладів та студентської молоді 

Слабкі сторони (внутрішні) 
Низька якість комерційних та окремих 
муніципальних послуг (транспорт, громадські туалети, 
прибирання вулиць)  
Проблеми з благоустроєм міста, висока "природна" 
засміченість та занедбаність окремих територій 
Значне техногенне навантаження на довкілля 
Низька якість та недостатній асортимент туристичних 
послуг 
Низька активність громади міста в цілому, у т.ч. у сфері 
туризму, послуг, розвитку 
клієнто-орієнтованого малого та середнього бізнесу 
Низький рівень кооперації, партнерських 
відносин, кластеризації сфери послуг 
Відсутність традицій системного управління процесами 
стратегічного розвитку міста, проектного менеджменту 
Відсутність ефективної організаційної структури з 
управління розвитком туризму, брак професійних кадрів у 
системі муніципального управління 
Неефективний муніципальний маркетинг 
Імідж Запоріжжя як промислового центру з великим 
рівнем забруднення та "периферії" 

Таблиця 2 – Swot-аналіз розвитку туризму Запорізької області (сильні та слабкі сторони) [3]

Можливості (зовнішні) 
Доступність сучасних інформаційних технологій та їхній 
подальший розвиток. 
Збільшення попиту на туристичні продукти на 
внутрішньому ринку (організований та неорганізований 
туризм). 
Близькість обласних центрів та інших населених пунктів із 
загальною чисельністю понад 10 млн.осіб (як ринки збуту). 
Наявність транзитного туристичного потоку через 
Запоріжжя (до чорноморського та азовського узбережжя). 
Подальший розвиток партнерських відносин з містами-
побратимами. 
Розвиток державно-приватного партнерства. 
Зацікавленість проектами розвитку туризму з боку 
молодіжних громадських організацій, студентів. 
Зацікавленість історико-культурною спадщиною з боку 
української діаспори, та зарубіжних представників інших 
національних меншин, що мешкають у Запоріжжі. 
Альтернативні джерела фінансування проектів (фонди 
підтримки місцевого самоврядування, проекти 
міжнародної технічної допомоги). 
Горизонтальна співпраця з іншими містами та регіонами 
(безпосередньо, через асоціації міст та інші об'єднання). 
Наявність попиту з боку мешканців Запоріжжя у сфері 
пізнавального, подієвого, промислового, «зеленого» 
туризму (місцевий туризм). 

Загрози (зовнішні) 
Незадовільний стан транспортної інфраструктури країни, 
низька якість послуг з перевезення. 
Дефіцит бюджету, неможливість фінансування проектів 
через несправедливий розподіл бюджету «центр-регіони». 
Конкуренція з боку інших міст і регіонів України. 
Погіршення екологічної ситуації у місті (регіоні). 
Неефективне державне управління туристичною галуззю в 
цілому. 
Поглиблення макроекономічних кризових явищ на 
національному та світовому ринках 
Відсутність підтримки ініціатив влади у сфері розвитку 
туризму з боку бізнесу та громадськості, центральних 
органів влади. 
Інформаційна закритість влади і суспільства. Зниження 
купівельної спроможності споживачів та попиту на 
туристичні послуги. 
Адміністративно-територіальна реформа, втрата 
Запоріжжям статусу обласного центру. 

 

Таблиця 3 – Swot-аналіз розвитку туризму Запорізької області (можливості та загрози) [3]

Спираючись на аналітичні висновки, за підсумками
проведеної роботи були визначені основні чинники впли-
ву на вибір стратегічних напрямків розвитку туризму
м. Запоріжжя. SWOT-аналіз, проведений методом фо-
кус-груп та методом експертного опитування, вказує на
внутрішні сильні і слабкі сторони міста, а також на
зовнішні можливості і загрози (ризики), які впливатимуть
на розвиток туристичної галузі у Запоріжжі.

Отже, якісні та кількісні (за отриманими балами) ре-
зультати SWOT-аналізу свідчать про певну перевагу слаб-
ких сторін над сильними сторонами, а також про існуючі та
очікувані переваги зовнішніх можливостей над загрозами.

Серед ключових проблем і факторів, які стримують
розвиток туризму слід звернути увагу на імідж та позиц-
іонування Запоріжжя. А саме: спостерігається відсутність
чіткої та сприйнятої громадою ідеології і стратегії роз-

Джерело: складено автором
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витку міста; невиразний образ Запоріжжя на туристич-
ному ринку; імідж Запоріжжя, як промислового центру,
є негативним, який вказує на великий рівень забруднен-
ня довкілля та міста-«периферії»; неефективний муніци-
пальний маркетинг, відсутність системності та цілеспря-
мованості у формуванні нового іміджу Запоріжжя – як
туристично-привабливої території; низька представ-
леність Запоріжжя у зовнішньому медійному просторі.

Суттєвою проблемою розвитку туризму є високий
рівень недовіри з боку запорізької громади і бізнесу до
ініціатив влади. Низький рівень місцевого та загальнона-
ціонального патріотизму, культурно-естетичного вихо-
вання мешканців Запоріжжя, обізнаності місцевої гро-
мади щодо історії, історичних, культурних подій та пам’-
яток міста, видатних запоріжців.

Аналізуючи туристичну привабливість об’єктів та
подій у м. Запоріжжі, слід вказати на незадовільний стан
пам’яток архітектури, знакових об’єктів; незадовільний
стан пам’яток історико-культурної спадщини (занед-
баність пам’яток історії і культури, відсутність дієвих ва-
желів впливу на власників об’єктів); недостатність сучас-
них культурних, виставкових, розважальних, спортивних
та інших закладів для дозвілля; стан парків та скверів, площ
міста не відповідають сучасним вимогам надання по-
слуг відпочинку в місті; відсутність подій національного
та міжнародного масштабу для залучення туристів. Має
значення невиразність місцевого колориту в місцях об-
слуговування туристів, у т.ч. відсутність традицій широ-
кого використання місцевої та національної кухні.

Серед існуючих проблем туристичної інфраструкту-
ри міста, туристичного продукту та послуг слід вказати
наступні: загальний низький рівень розвитку туристич-
но-рекреаційної інфраструктури; відсутність під’їздів до
багатьох туристичних об’єктів; відсутність дорожніх вка-
зівників і туристично-інформаційних знаків; недо-
статність сучасних місць розміщення (готелів) для різних
категорій споживачів, у т.ч. двох-зіркових готелів, орієн-
тованих на середнього туриста, а також хостелів; не-
відповідність засобів розміщення світовим стандартам; не-
належний  стан туристичних  маршрутів, у т.ч. брак облад-
наних місць короткочасного відпочинку, відсутність єдиної
системи знакування шляхів активного туризму (пішохідних,
велосипедних, водних тощо); відсутність достатньої кількості
стоянок та інших об’єктів туристичної інфраструктури (ту-
алети та ін.); низька якість та недостатній асортимент тури-
стичних та супутніх послуг, таких як, проживання, транс-
порт, харчування, інформаційні послуги, зони відпочинку
вздовж Дніпра, санітарні зони тощо.

Потребує поліпшення загальний благоустрій, транс-
портна та комунальна інфраструктура: вирішити пробле-
ми з благоустроєм міста: висока “природна” засміченість
та занедбаність окремих територій, у т.ч. таких, що мають
високий туристичний потенціал; незадовільний стан доріг
– магістральних, загальноміських та внутрішньо-кварталь-
них; невідповідність якості транспортних, інших комерцій-
них та муніципальних послуг сучасним вимогам.

Інформаційна підтримка, як чинник впливу на розви-
ток туризму у Запорізькій області теж має свої недоліки,
на які потрібно звернути увагу. Це відсутність якісної,
комплексно оформленої пропозиції щодо подієвого ту-
ризму, у т.ч. «календаря подій туриста». Недостатність
туристичної інформації як для туристів, так і для
підприємств, що надають послуги у сфері туризму (ту-
ристичних карт і схем, путівників, рекламної продукції,
актуалізованої пізнавальної інформації про місто та об-
ласть тощо). Спостерігається відсутність єдиного дієвого
інтернет-сайту, який би відображав сучасні новини ту-
ристичних послуг Запорізької області та їх зміни різного
рівня щодо надання вищевказаних послуг. Також,
відсутність систематизованої доступної інформації щодо
наявної ресурсної бази (об’єктів та їх стану), що можуть
бути використані для розвитку туризму; відсутність об-
лаштування «воріт міста» з урахуванням потреб туристів,
зокрема, в частині залучення до міста транзитних турис-
тичних потоків; нерозвиненість інформаційної інфраст-
руктури, у т.ч. інформаційних центрів.

Серед проблем управлінського, фінансового, кадро-
вого характерів та іншого ресурсного забезпечення га-
лузі було названо: відсутність традицій системного уп-
равління процесами стратегічного розвитку міста і засто-
сування інструментів проектного менеджменту в цілому;
відсутність цілеспрямованого управлінського процесу у
сфері розвитку туризму; незабезпечення професійними
кадрами в галузі туризму і рекреації; відсутність дієвої
організаційної структури з управління розвитком туриз-
му, брак кадрів у системі муніципального управління.

Слід врахувати проблеми з партнерством: низька ак-
тивність громади міста і готовність до широкої співпраці
в цілому, у т.ч. у сфері туризму, послуг, розвитку малого
та середнього бізнесу, орієнтованого на залучення та
обслуговування туристів; відсутність дієвого механізму
взаємодії влади, бізнесу, громади щодо спільного втілен-
ня програм розвитку міста, у т.ч. туризму; відсутність
досвіду й активної зацікавленості у формуванні міжсек-
торних партнерств (туристичних бізнес-асоціацій, клас-
терів тощо); відсутність системної підтримки виробників
сувенірної продукції, народних майстрів; низька зацікав-
леність промислових підприємств у розвитку промисло-
вого (індустріального) туризму.

Аналізуючи стан довкілля м. Запоріжжя зауважимо
на значне техногенне навантаження на довкілля, неефек-
тивну систему поводження з твердими побутовими та
промисловими відходами, недостатню роботу відповід-
них структур щодо забезпечення екологічної безпеки
території, діяльності промислових підприємств та інших
суб’єктів господарювання.

Таким чином, таке співвідношення факторів є підста-
вою для обрання стратегії розвитку туризму, яка перед-
бачає комплексний розвиток туризму з більш ефектив-
ним використанням наявних історико-культурних, при-
родних, виробничих, інтелектуальних та соціальних ре-
сурсних можливостей на основі широкого партнерства,
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залучення та об’єднання потенціалу різних зацікавлених
сторін.

Результати оцінки слабких сторін і зовнішніх загроз
вказують на доцільність реалізації проектів диверсифі-
кації діяльності виробництва і соціальної сфери, спира-
ючись на сильні сторони з урахуванням екологічних об-
межень і проблем, що стримують розвиток туристичної
галузі міста.

Розвиток туристичної сфери в рамках реалізації Стра-
тегії розвитку туризму у місті Запоріжжя на 2014–2018
рр. відбуватиметься у відповідності з ідеологічним та
цільовими засадами [5].

Особлива увага під час вирішення проблем розвитку
туризму Запорізької області та інших міських цільових
програм має приділятися питанням збалансованого роз-
витку Запорізького регіону в екологічній, соціальній та
економічній сферах [3].

Допоможе привабити гостей до області і більш ак-
тивне просування власного туристичного бренду на за-
гальноукраїнському рівні.

ВИСНОВКИ
Запорізька область має потужні природні, історико-

культурні ресурси, раціональне використання яких може
забезпечити не тільки повне задоволення потреб вітчиз-
няних та іноземних туристів, а й принести значну еконо-
мічну вигоду. Досягти належної віддачі від туристсько-
рекреаційного потенціалу, ефективно використовувати
його в різних видах рекреації можливо лише за умови
чіткого управління туристичної діяльності, фінансової
підтримки, впровадження відповідних механізмів держав-
ного регулювання галузі, залучення до неї досвідчених
та кваліфікованих кадрів.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрям-
ку полягатимуть у позитивному нарощуванні обсягів
попиту розвитку пропозиції, які повинні відбуватися
шляхом покращення якісно-цінових критеріїв.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УСЛО-

ВИЙ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проведен анализ использования природных, историко-культурных ресурсов Запорожской области.

Определены проблемные вопросы развития туризма Запорожской области и направления их преодоления.
Проанализированы внутренняя и внешняя среды развития туризма Запорожской области. Оценено общее
социально-экономическое состояние и определено наличие в нем туристического потенциала исследуемого
региона. Предложено разработать стратегию развития туризма, которая предусматривает комплексное
развитие туризма с более эффективным использованием имеющихся историко-культурных, природных, произ-
водственных, интеллектуальных и социальных ресурсных возможностей на основе широкого партнерства,
привлечения и объединения потенциала различных заинтересованных сторон.

Ключевые слова: туризм, природные ресурсы, историко-культурные ресурсы, туристическая привлека-
тельность, SWOT-анализ.

But T.
ANALYSIS OF NATURAL, HISTORICAL AND CULTURAL RESOURCES THE ZAPORІZHZHYA REGION

IN TOURISM
The article analyzes the use of natural, historical and cultural resources of the Zaporozhye region. Identified problematic

issues of tourism development and the direction of Zaporozhye region to overcome them. Analyzes internal and external
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environment for tourism development of Zaporozhye region. Estimated overall socio-economic status and determined the
presence of a tourist potential of the region under study. It is proposed to develop a strategy for tourism development,
which provides for the comprehensive development of tourism with a more efficient use of existing historical, cultural,
natural, industrial, intellectual and social resource potential based on a broad partnership, association involvement and
capacity of the various stakeholders.

Keywords: tourism, prirodnі resources іstoriko-kulturnі resources turistichna privablivіst, the SWOT-analіz.
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METHODICAL BASES OF ESTIMATION OF POWER POTENTIAL OF REGION

Based on the analysis of existing approaches to the definition of the energy potential of the region it got further
development and included the consumption potential of energy resources and management potential. The structure of the
existing relationship between the elements of the energy potential for Ukrainian region is developed. To evaluate the EPR
a new economic indicator was offered: «realized energy potential». With this indicator generalized quantification of
energy potentials for different countries and several regions of Ukraine was made.

The addition of the energy potential of the region to the potential energy consumption and management potential
allows further to analyze and evaluate such important aspects of the EPR as: first, the presence in the region an energy
consumption infrastructure and sufficient amount of their own energy consumers, that is necessary for the stable functioning
of their own enterprises - producers of energy resources; and, secondly, the efficiency of energy potential manages of the
region, which is necessary for its successful development.

On the basis of the existing relationship between the EPR elements a refined block diagram of the relationship was
developed: by energy flows, cash flows and administrative influence, - to the Zaporozhye region of Ukraine. According to
the current legislation of Ukraine, the main control (regulatory) factors in the structure are national wholesale energy
market and the National Energy Regulatory Commission.

 There is a new economic indicator: «realized energy potential», which, in contrast to the known, provides a generalized
quantitative assessment of the actual state (over a certain period of time – year, month) the energy potential of the region
or country. It takes into account a total extraction volumes, production and consumption of energy resources received
period of time in the territory, where the value of the volume of energy consumption is reduced to the level of US energy
technologies. During the quantity of the energy potential of the regions within the same country as the basic energy
consumption in the RAP calculation the average power consumption of the gross domestic product of the country (instead
of the energy consumption) can be used.

 Conducting article assessment of the actual energy potential in said a new economic indicator shows that it can be
carried out using a comparison energy potential for different countries and for different regions.

 An analysis of the calculated values for the Zaporozhye region coefficient of internal energy consumption of its own
production (equal to 1.9) shows, that this area is characterized by favorable conditions in Ukraine for placing energy-
intensive companies (because there are large companies - cheap electricity manufacturers, most of which are not in
demand by consumers in this region, and is transported beyond). But at the same time for the implementation of these
conditions should be reformed the current energy market of Ukraine, namely - to be able to enter into direct contracts
between producers and consumers of energy in addition to create a regional electricity market.

Key words: realized energy potential, structure of potential, region.

In the world a lot of attention is paid to the energy
development of regions and countries, from which, at present
time, largely depends on successful functioning of all
economy industries (metallurgy, machine building, transport
etc.), their competitiveness and level of livelihoods. In
conditions of higher energy prices, shortfall of traditional
non-renewable energy sources (oil, gas, coal) and an
increase of energy-consuming component in the cost of
production the problem of development and efficient use of
energy potential is exacerbated. Taking this into account, it
is especially important to analyze energy potential of the
region (EPR) and on the basis of this analysis, to carry out
its objective evaluation.

Today there are no single definition of the energy
potential of region (EPR) in the scientific and economic
literature. G.A. Lukashov understand it as totality of natural
resources and environmental factors of area,which can be
used in the household, taking into account scientific and
technological progress for energy, as well as mechanisms
of their involvement in household circulation in the current

and in the future to achieve the objectives [ 1, s. 347]. V.I.
Logvinenko theoretically justifies the essence of the EPR
concept as a collection of proven reserves of energy minerals
(coal, oil, gas, shale, peat), water resources, alternative
energy sources (thermal water, solar, tide, wind energy, etc.),
complex of engineering structures and technologies, human
resources, which allows to expand the operational   research
area of regional concerns economy [2]. The most complete
essence of the EPR is revealed by V.V. Bushuyev, who under
the energy potential understands not only the reserves of
fuel and energy resources, but also a set of natural, social
(economic and logistical) and human (knowledge, labor)
resources, which are consumed in the process of life, and
play in a new way to increase the «free energy » of
community [3, p. 32].

Thus in the modern representation the principal
components of the energy potential are: natural-resources
and transport distributional potentials, energy production
potential and employment potential. Under the natural
resource potential of the territory should be understood the

Gudz P. V., Kovalenko T. A., 2017©



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

134           ISSN 2616-2032   Економічний вісник ЗНТУ. 2017. № 1

aggregate performance of its natural resources as a means
of production and consumer goods. [4] The treatment of
natural-resource potential is expended by V.I.Borisevich, P.S.
Geyzler, V.S. Fateev and they also represent it as a set of
natural resources of the territory, conditions, events and
processes, which are used or can be used in economic
activities, taking into account developments of scientific
and technical progress. [5]. There are component,
functional, territorial and organizational structure of the
natural-resource potential.  Component structure
characterizes the internal and inter-species relations of natural
resources (land, water, forest, etc.); territorial – different
forms of spatial dislocation of natural-resource systems;
organizational – the possibility of recreation and efficient
use of natural resources. The functional structure of the
natural-resource potential reflects the impact of natural
resources on the specialty formation of areas and business
complexes.

An important element of the energy potential is a
transport distributional potential, which is distinguished by
its specificity and includes transportation energy networks
(pipelines, gas pipelines, railway and automobile roads,
waterways, electrical and heating networks). Effective
functioning, dynamic development and balance of the
transport complex is a prerequisite for high rates of regional
economic growth.

Present in the region complex of power generation
capacities: heating energy (boiler house) and electricity
(nuclear NPP, thermal TPP, hydraulic HPP, wind WPP, solar
electrical stations SES), – is characterized by regional energy
production potential. If there are plants operating in the
region for the processing of primary energy resources (eg,
oil refining factories, enterprises for the manufacture of fuel
elements for nuclear power plants, etc.), they can also be
attributed to production potential.

A separate important factor of the energy potential is
labor (human) potential. The formation, development and
utilization of labor potential for the energy industry is one
of the priority present time tasks. To manage complex
equipment of energy plants, first of all – with great power, is
needed staff, who has the necessary specialized technical
education. For energy is typical increased, compared with
other industries, staff proportion with higher and secondary
technical education, whose share in the energy reaches 20–
30 %% of the personnel production number [6] and more
(on the Dnieper HPP in the Zaporozhye region of Ukraine
share of staff with higher education exceeds 70%), because
technically sophisticated equipment of power plants, grid
facilities and a high level of their automation required staff
qualifications.

In contrast to the existing views of domestic and foreign
specialists, the authors propose a more perfect interpretation
of the energy potential of the region, under which it is
understood the totality of its interconnected elements
(Figure 1): natural-resources, manufacturing, transportation
distributional and labor potential, and also - the potential
energy consumption and capacity management - which
significantly affect the current situation and possible
perspective of energy development in the region.

Selecting in the part of the EPR potential energy
consumption in the region characterize the presence of the
energy consumption in the region and guaranteed
consumption of energy produced in the region by its own
customers, which reduces the cost of transporting the
energy from the producer to the end user and provides a
stable sales of developed energy in the region. The role of
the constituent elements of the control of the energy
potential of the region is to create favorable conditions for
their development through the integration of economic

Fig. 1. EPR constituent elements
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interests of miners and transporters of energy, energy
producers and consumers. At the same time the
implementation of the basic tools of management are: tariff
for energy resources, the provision of favorable conditions
for the purchase of energy, cross-subsidies, differentiated
tariffs for different categories of consumers, and others.

In Ukraine, the relationship between production potential
and the potential of energy consumption is through the
national wholesale energy market (WEM)
[7], which performs the following functions:

– Wholesale supplier of electricity and heat;
– Manager of the settlement system in the WEM;
– Administrator of the WEM;
– The main operator of the commercial accounting system

of electric power;
– Responsible for support of the WEM operation;
– Clearing center;
– Transporter of electricity in the WEM.
Legal entity of the national wholesale electricity market

in Ukraine is a state-owned enterprise SE «Energy market»,
acting in accordance with the Law of Ukraine «About
Electric Power Industry», the Law of Ukraine «About
measures to ensure the continuing operation of the fuel and
energy complex», licensed of the National Commission for
Regulation electricity. One of the important activities of
«Energy market» is to establish and equipped contractual
relations with the participants of the wholesale electricity
market with regard to the issues of electricity sale and
purchase, restructuring of the electricity and others. GP
«Energy market» provides legal support of the wholesale
supplier electrical energy, promotes the development of
scientific and technical cooperation with foreign-
governmental enterprises and organizations, provides
performance of joint research, design and experimental works,
exchanges of scientific and technical information, organizes
study and specialists training.

All enterprises – are producers of electricity (NPP, TPP,
HES, WES, SES), who sell energy, generated by them, in a
single Ukrainian wholesale electricity market. At the same
time the selling price at which power plants sell electricity to
the wholesale market (SE «Energy market»), established by
the National Energy Regulatory Commission (NERC). GP
«Energy market» transports electricity with the help of the
main electric networks «Ukrenergo» to the regional energy
companies (power companies). The price, at which electricity
is sold from wholesale market to the regional energy
companies, is one in Ukraine and approved by the tariffs set
by NERC.

After analyzing the existing in the regions of Ukraine
energy system and its essence, the authors developed a
refined structure of the existing relationships between the
constituent elements of the energy potential of the region,
which is presented in Figure 2 and in which the following
type symbols of relationships are used: - by energy flows, -
by cash flows, - by management (regulation).

According to Figure 2 an example of Zaporozhye region
of Ukraine shows the following order of traffic flow of energy

in the EPR structure:
1) Fuel and energy resources – through transport and

energy networks (oil and gas pipelines, railways and roads,
waterways) to a range of facilities for the generation of
electricity and heat, or directly to consumers (enterprises,
institutions, general public);

2) generated electricity – through the wholesale market
and regional electrical companies to enterprises, institutions
and the general public;

3) generated heat - through heat pipes to the enterprises,
institutions, general public.

Figure 2 shows the procedure of cash flows in the EPR
structure:

1) users payment (enterprises, institutions, general
public) for received electricity - to the regional energy
companies or directly for the received heat to the generating
capacity complex;

2) payment by enterprises, institutions and the
population for produced fuel and energy resources and their
transportation - to the mining complex  enterprises and
energy transportation networks;

3) regional energy companies payment for the purchase
of energy on the wholesale market –
 to the SE »Energy Market»;

4) payment for the purchase of electricity from the SE
«Energy market» - to generating enterprises;

5) payment from generating companies for purchased
fuel and energy resources and their transportation - to the
mining sector and energy transportation networks.

According to Figure 2 there is the following procedure
of relations between the regulator body (NERC) in the field
of energy and other EPR elements:

1) formation of the wholesale prices for fuel and energy
resources (coal, gas, oil, etc.);

2) formation of heat energy tariffs for consumers
(enterprises, institutions, general public);

3) price formation for selling of electricity by generating
companies on the wholesale market;

4) formation of tariffs for electricity, which is sold by
regional energy companies, enterprises, institutions and
general public.

Figure 2 shows the relationship of labor potential with
other elements of the energy potential, which include:

1) training of qualified personnel for employment of labor
resources for enterprises, which are the part of the EPR
structure;

2) training of highly qualified management personnel for
efficient operation of the EPR constituent elements.

The energy potential of the region is quantified by
following existing main indicators: annual production of
energy, annual consumption of all types of energy
resources, energy intensity of gross regional product, a ratio
of domestic consumption of their own energy production
and others. [8, c. 28; 9; 10, p. 6]. Each of these indicators is
not fully quantified displays general energy potential of the
region, but only evaluates its individual aspects. Currently,
integrated indicators, assessing the value of the general
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state of all EPR components, in scientific and
economic literature is absent.

To quantify the total current state of the energy potential
of the region (country) is proposed to use a new economic
indicator: “realized energy potential (RAP)». This index is
the sum of the values (measured in) of the total production
volumes, production and consumption of energy resources
for the accepted time period (eg, month, year) in a given
territory (region or country), where the value of the volume
of energy consumed for the territory under consideration is
given to the level of energy consumption technologies of

industrialized world power. Absolute РЭПV  (measured in

toe) or specific per capita ПРv Э  (measured in toe / person or
toe / person), REB values are calculated by the formulas:

′+= ΣΣ DWV ПРЭ , (1)

ΣΣ ⋅=′ DD α , (2)

HVv РЭПРЭП /= , (3)

where ΣW  – is the total amount (monthly or annual) of all

energy types production in the region, toe; ΣD  – is the
total amount (monthly or annual) of all types energy

resources consumption in this region, toe; ′
ΣD  – is the total

amount (monthly or annual) of all types energy resources
consumption of the region, the magnitude of which is given
to the level of energy consumption of leading to the
industrialized nation (the United States), toe;  Н  – is an
actual number of people in this region, people;  α  – is a
reduction coefficient, which is calculated by the formula:

EEСША /=α . (4)

In the latter depending such symbols are used:

 СШАE  – basic energy consumption, kg AD / USD,
United States (for which energy GDP of industrialized
country such as the United States, characterized by a high
level of energy saving technologies, is accepted);

 E  – gross regional energy consumption (or domestic)
of the product under consideration territory (region,
country), kg AD / USD USA.

Reduced value of the energy consumed resources
annual volume in the region is, apparently, has such value
which have been consumed during the period of time in the
region, if the power consumption of all in gross regional
product of the region was equal to the gross energy
consumption of the internal US product. In world practice,
most widely usage, measurement of energy consumption in

kilograms of oil equivalent (kg BC) per one US dollar of
gross domestic product of the country has got, whereas in
the former Soviet Union countries (Russia, Ukraine, etc.) for
this is used kilogram of conditional fuel per unit of national
currency (kg of standard fuel / rub. or kg of standard fuel /
UAH.). Transaction of coal equivalent in the oil can be
produced from the known relations [11, p. 14].
Equation (1) can be represented in another
equivalent form:

)( α+⋅= ΣΣ KDVРЭП (5)

where

ΣΣΣ = DWK / (6)

is an internal consumption ensuring coefficient of energy
resources production.

Consider  the features of proposed indicators
(implemented energy potential) from other  well-
known economic indicators:

1) takes into account the energy of all energy types (fuel,
hydraulic, wind, solar, and others.), which are mined,
produced and consumed in a certain area (region, country);

2) takes into account on equal terms of energy mined,
produced and consumed on the territory; this allows us to
estimate the total (cumulative) energy potential of the
territory;

3) this index is calculated for a calendar period (year or
month) that allows you to compare the future RAP value for
the same or different territories at different times;

4) realized energy potential is given (with the help of
reduction coefficient α ) to the energy consumption
technology of leading industrialized nation (the United
States), which allows of its value to eliminate unproductive
energy losses, which are caused by the use of the imperfect
consumption technologies and energy saving
resources in this area;

5) depends on both: production volumes, production
and consumption of energy resources, energy intensity of
gross regional (domestic) area product for a certain period
of time, - and is measured in units of energy (toe);

 6) realized energy potential of the total area (i.e. the

country) c
.РЭПV Σ  is defined as the sum of implemented

energy potentials of individual territorial units (regions),
which are included in it:

∑
=

ΣΣ =
N

i

p
iРЭП

c
РЭП VV

1
.. (7)

where i  – is the number of territorial unit; N  – is the total
number of territorial units at a total consideration territory.

Let’s prove the last relation (7). To do this, we calculate
the right side of dependence (7):
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where p
iW , p

iD , p
iЕ  – are respectively production volume

and energy resources volume, the amount of energy
consumption, energy intensity of gross regional product
for one territorial unit (region). Taking into account
mathematical relationships:

c
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then transform the last equality of dependence (8) in the
form:
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which is proved confirmed dependence (7).
In the formulas (9) – (12) the following designations are

used:
cWΣ  – is the total volume of mining and energy

production in the general territory (in the country);

)( ′Σ
cD  – is the total volume of energy consumption on

the general territory, the value of which is given to the energy
intensity of the United States gross domestic product;

iВРП)(  – is a gross regional product of the one
territorial unit (region).

We note that due to the continuous improvement and
implementation of energy-saving technologies, the world’s
leading state – United States – each year there is a reduction
in energy intensity of gross domestic product. With this, to

bring the energy potential of the region (country) РЭПV ,
designed for selective year, to realized energy potential

*
РЭПV  for another (for example, the last one) calendar year

is required to perform the calculation by the formula:

ΣΣ ⋅+= DWVРЭП
** α (13)

where ΣW  and ΣD  – are, respectively, the total volume of
extraction and energy resources production, consumption
of energy resources of the region (country) in the choice-

year-term;  *α  – is a reduction coefficient for the last
calendar year, calculated by the formula:

ЕEСША /** =α (14)

*
СШАE – is the energy intensity value of gross domestic

product for the United States in recent calendar year;
 E  – is the value of the GRP (GDP) energy intensity for

the region (country) in the sample year.
Reduction value to the last year of the realized energy

potential *
РЭПV can also be defined, taking into account (5),

from the relationship:

)(* α⋅+⋅= ΣΣ jKDVРЭП (15)

where ΣK - is the coefficient of domestic energy
consumption ensuring of its own production for the
considered sampling year, calculated from the formula (5);
α  – reduction coefficient for the sample year, which is
calculated from the relationship (4); j  – ratio between the
energy intensity of GDP for the United States in the sample
and the last calendar years:

СШАСША ЕEj /*= (16)

It should be noted that the realized energy potential is
(in contrast to all other existing estimates of economic
indicators) generalized quantitative indicator, because:

– only by its one value is made governmental assessment
of the current state of the energy potential (EPR), formed by
all of its constituent elements in Figure 1: industrial and
consumer potentials – directly, as well as other elements
(natural resource, transport and distribution and labor
potential, management capacity) - indirectly; it is clearly
and obviously, that in the absence or insufficiently exact
development of any one or more of the last four potentials
(taking into account their essential and interdependent
impact on each other) actually is impossible to obtain
quantitative values of existing production-governmental
capacities and energy consumption;

– the development degree of the latter four EPR
components is considered only in  terms of the
implementation of the current energy potential (and not in
the future for the coming years, based on, for example, from
an overall assessment of stocks of natural resource potential
and the projected development of labor potential, either in
capacity management);
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– taking into account that: firstly, the production and
consumption potentials are major (most important) EPR
features (as they can be directly evaluated in the form of
end products: energy produced or consumed), and,
secondly, that the successful development of said two
potentials is possible only in close relationship and during
the successful development of other EPR potentials (natural
resources, transport and distribution and employment
potential, management capacity) - definition of the overall
quantitative RAP assessment is achieved by (1) the sum of
quantitative estimates of the production capacities and
energy consumption (reduced to the level of US energy
technologies);

– based on the foregoing, the notion of the RAP provides
the first quantitive assessment of the overall current state
of energy infrastructure in the region (country): production
(natural resources potential) and energy transportation
(transport and distribution potential), energy generation
(production potential) and consumption (consumption
potential), and - staffing (labor potential) and the availability
of effective legislation and regulatory authorities in the
energy sector (management capacity).

Table 1 shows the results of a calculation based on
statistical data from [12, s. 40–65; 13–18] by the formulas (1)
– (6): the annual energy potential of the region, the specific
volume per capita and coverage ratios of domestic
consumption of energy resources by their own production,
– for the individual regions of Ukraine and foreign countries.

Data analysis from the Table 1 shows that:
1) by the volume of realized energy potential of the world

are leading such countries - the USA, China, Russia, and in
Ukraine - Donetsk, Lugansk and Dnipropetrovsk region;

2) high specific volume of sold energy potential on per
capita in the world is to Russia, USA, France and Great
Britain, and in Ukraine - Donetsk, Zaporozhye and Lugansk
regions;

Indicators and calculation results 

№ Name of the 
country / region 

ΣW , 
тыс. 
т н.э. 

ΣD , 
тыс. 
т н.э. 

ΣK , 
о.е. 

Е, 

.
.э. 

дол
нкг

 α  
РЭПV , 
тыс. 
т н.э. 

Н, 
тыс. чел. 

РЭПv , 

.чел
.. энт

 

1 USA 1792200 2202700 0,81 0,15 1,00 3994900 314895 12,69 
2 China 2084940 2257090 0,92 0,20 0,73 3734740 1336718 2,79 
3 Russia 1878310 1290870 1,46 0,42 0,35 2327041 143000 16,27 
4 Germany 125490 307160 0,41 0,10 1,47 578473 81800 7,07 
5 France 136210 251460 0,54 0,11 1,33 469966 62814 7,48 
6 Great Britain 129790 189000 0,69 0,08 1,75 459750 62698 7,33 
7 Poland 69220 102620 0,67 0,13 1,12 184470 38768 4,76 

8 
Ukraine, 
including such 
regions: 

117350 128857 0,91 0,35 0,42 171102 45634 3,75 

9 - Donetsk 25180 11777 2,13 0,70 0,21 27653 4433 6,24 
10 - Lugansk 14355 6235 2,30 0,95 0,15 15290 2291 6,67 
11 - Dnipropetrovsk 12076 10494 1,15 0,70 0,21 14280 3336 4,28 
12  - Zaporozhye 11857 6389 1,86 0,69 0,22 13263 1789 7,41 
13 - Lviv 1770 2333 0,76 0,48 0,30 2469 2544 0,97 

Table 1 – Calculation results of the realized energy potential

3) to ensure domestic energy consumption of its own
production, leaders in the world are Russia, China, the USA,
and in Ukraine - Zaporozhye, Lugansk and Donetsk region.

FINDINGS
1. The addition of the energy potential of the region to

the potential energy consumption and management
potential allows further to analyze and evaluate such
important aspects of the EPR as: first, the presence in the
region an energy consumption infrastructure and sufficient
amount of their own energy consumers, that is necessary
for the stable functioning of their own enterprises -
producers of energy resources; and, secondly, the efficiency
of energy potential manages of the region, which is
necessary for its successful development.

2. On the basis of the existing relationship between the
EPR elements a refined block diagram of the relationship
was developed: by energy flows, cash flows and
administrative influence, - to the Zaporozhye region of
Ukraine. According to the current legislation of Ukraine, the
main control (regulatory) factors in the structure are national
wholesale energy market and the National Energy
Regulatory Commission.

3. There is a new economic indicator: «realized energy
potential», which, in contrast to the known, provides a
generalized quantitative assessment of the actual state (over
a certain period of time – year, month) the energy potential
of the region or country. It takes into account a total
extraction volumes, production and consumption of energy
resources received period of time in the territory, where the
value of the volume of energy consumption is reduced to
the level of US energy technologies. During the quantity of
the energy potential of the regions within the same country
as the basic energy consumption in the RAP calculation the

Джерело: складено авторами
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average power consumption of the gross domestic product
of the country (instead of the energy consumption) can be
used.

4. Conducting article assessment of the actual energy
potential in said a new economic indicator shows that it can
be carried out using a comparison energy potential for
different countries and for different regions.

5. An analysis of the calculated values for the Zaporozhye
region coefficient of internal energy consumption of its own
production (equal to 1.9) shows, that this area is characterized
by favorable conditions in Ukraine for placing energy-
intensive companies (because there are large companies -
cheap electricity manufacturers, most of which are not in
demand by consumers in this region, and is transported
beyond). But at the same time for the implementation of
these conditions should be reformed the current energy
market of Ukraine, namely - to be able to enter into direct
contracts between producers and consumers of energy in
addition to create a regional electricity market.
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Гудзь П. В., Коваленко Т. А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕ-

ТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РИНКІВ
На основі аналізу існуючих підходів до визначення поняття енергетичного потенціалу регіону воно отрима-

ло подальший розвиток і включило в себе споживчий потенціал енергоресурсів і потенціал управління. Розробле-
но структуру діючих взаємин між елементами енер-тичного потенціалу для регіону України. Для оцінки ЕПР
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запропоновано новий економічний показу-тель: «реалізований енергетичний потенціал». За допомогою цього
показника виконана узагальнена кількісна оцінка енергетичного потенціалу для різних країн світу та ряду
областей України.

Ключові слова: реалізованй енергетичний потенціал, структура потенціалу, регіон.

Гудзь П. В., Коваленко Т. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
РЫНКОВ

На основе анализа существующих подходов к определению понятия энергетического потенциала региона
оно получило дальнейшее развитие и включило в себя потребительский потенциал энергоресурсов и потенциал
управления. Разработана структура действующих взаимоотношений между элементами энергетического
потенциала для региона Украины. Для оценки ЭПР предложен новый экономический показатель: «реализован-
ный энергетический потенциал». С помощью этого показателя выполнена обобщенная количественная оценка
энергетического потенциала для разных стран мира и ряда областей Украины.

Ключевые слова: реализованный энергетический потенциал, структура потенциала, регион.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ В
ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ

У статті наведено статистичні дані про показники розвитку туризму в світі і Запорізькому регіоні (дані
про туристичні потоки). Встановлено, що зростання міжнародного туризму безпосередньо пов’язане зі зро-
станням ВВП країн і збільшенням кількості зайнятості населення. Встановлено, що не дивлячись на те, що
територія має значний туристичний потенціал, розвиток туризму відбувається меншими темпами, ніж в
районах Запорізької області, які також мають вихід в Азовське море, – Бердянському, Якимівському. Для
полегшення умов ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності регіону і, як наслідок, валового регіо-
нального продукту Запорізького регіону, обґрунтовано необхідність створення туристичного кластера. Коо-
перація підприємств сприятиме розвитку сільського, зеленого, велосипедного, культурно-пізнавального, пляж-
ного, релігійного, оздоровчого та інших видів туризму на території Запорізького регіону. Позитивні результа-
ти створення кластерної структури можна буде очікувати як в короткостроковому, так і в довгостроковому
періоді.

 Ключові слова: кластер, туризм, розвиток, конкурентоспроможність, регіон, туристичний потік.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬ-
НОМУ ВИГЛЯДІ

Туризм розглядається вченими-економістами на про-
тязі останніх десятиліть як галузь світового господарства,
що активно розвивається. Створення кластерних струк-
тур сприяє більш високим темпам розвитку бізнесу, впро-
вадженню інноваційних методів управління, підвищен-
ню конкурентоспроможності галузі та регіону. Створен-
ня туристичних кластерів на сьогодні є перспективою
розбудови туристичної індустрії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблемних питань розвитку туризму
та аналізу сучасних тенденцій розбудови індустрії при-
свячені праці закордонних вчених К. Ешлі, П. deBrine, Е.
Лер, Ханна Wilde [1], М. Робінсон, Д. Пікард [2]. Дослід-
никами встановлено, що туризм як вид діяльності набув
прав глобального явища [3]. Е.М. Брунер зазначає, що
туризм «не є єдиним відокремленим економічним сек-
тором та водночас не може бути використаним в якості
визначення поведінки людей під час відпустки» [4]. Гло-
бальне поняття функціонування індустрії туризму, що
лежить в основі міжнародного туризму, знаходить своє
віддзеркалення в національних концепціях розвитку ту-
ризму в різних державах. Оскільки політичні системи,
економічні потреби, культура та традиції, історія різних
країн формують власний аутентичний розвиток націо-
нальної індустрії туризму.

У зв’язку з переліченими факторами впливу на роз-
виток туризму, використання кластерного підходу до
розвитку регіонального туризму набуває актуальності.
М. Портер надав першим визначення кластеру, що поля-
гало у наступному: «Група географічно взаємопов’яза-
них компаній і пов’язаних з ними організацій, що діють в

певній сфері, що характеризуються спільністю діяльності
та взаємодоповнюють один одного» [5]. Розвиваючи
вчення Майкла Портера про характеристику конкурен-
тоспроможності країни через призму конкурентоздат-
ності її кластерів, вітчизняними вченими І.Є. Ковальчук
[6], Г.Р. Копець, Я.М. Клімковська [7], О.М. Тищенко, Н.Б.
Петрова [8], А.А. Требух, Н.Б. Бандура [9], Г.І. Михайлі-
ченко [10] досліджено особливості туристських кластерів,
маркетингові аспекти їх діяльності в Україні, вплив діяль-
ності туристичних кластерів на посилення конкурентних
переваг регіону.

Водночас залишаються невивченими питання стосов-
но обґрунтування створення кластерних структур в рег-
іонах України, що мають достатній потенціал до розвит-
ку туризму, зокрема, в Запорізькому регіоні.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ (ПО-
СТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є висвітлення питань стосовно перспек-
тивності організації туристичного кластеру та обґрунту-
вання обрання території Запорізького регіону для фор-
мування туристичного кластеру.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними UNWTO, опублікованими в щорічному
звіті UNWTO World Tourism Barometer, кількість міжна-
родних туристських прибуттів за останні два роки суттє-
во збільшилась і склала на 84 млн. осіб більше за резуль-
татами 2015 р. порівняно з 2014 р. (1 184 млн. у 2015 р.
проти 1 100 млн. у 2014 році) [11]. Це склало приріст у
розмірі 4,4% згідно статистичних даних публікації. Базу-
ючись на поточних позитивних трендах зростання тури-
стських прибуттів, UNWTO прогнозує збільшення міжна-
родних туристських прибуттів на 4 % у 2016 році.
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Згідно макроекономічних досліджень World Travel
and Tourism Council і  Oxford Economics сектор туризму
створює для зайнятості близько 108 млн. робочих місць
[12].

Якщо проаналізувати динаміку туристичних потоків
України, представлену в  таблиці 1, то можна дійти на-
ступних висновків:

– кількість туристів обслуговуваних суб’єктами ту-
ристичної діяльності України після 2013 року починає
знижуватись, що обумовлено складною політичною си-
туацією в країні;

– кількість іноземних туристів скоротилась більше, ніж
в 22 рази (порівняно з даними 2010 року – з 14,72% до
0,75%);

– виїзні туристичні потоки знижуються, починаючи з
2013 р., що пояснюється дороговизною закордонного
відпочинку, спричиненого девальвацією національної
валюти відносно долару США та євро (основних інозем-
них валют);

– кількість внутрішніх туристів на кінець 2015 року є
майже в два рази меншою, ніж в 2010 році (зміна в струк-
турі – від 28,47% у 2010 р. до 17,68 у 2015 р.).

Із загальної кількості туристів 

 Іноземні туристи Туристи-громадяни України, 
які виїжджали за кордон 

 Внутрішні 
туристи Рік 

Кількість 
туристів, 

обслуговуваних 
суб’єктами 
туристичної 
діяльності 
України 

Кількість, 
осіб 

Структура, 
% 

Кількість, 
осіб Структура, % Кількість, 

осіб 
Структура, 

% 

2010 2280757 335835 14,72 1295623 56,81 649299 28,47 

2011 2199977 234271 10,65 1250068 56,82 715638 32,53 

2012 3000696 270064 9,00 1956662 65,21 773970 25,79 

2013 3454316 232311 6,73 2519390 72,93 702615 20,34 

2014 2425089 17070 0,70 2085273 85,99 322746 13,31 

2015 2019576 15159 0,75 1647390 81,57 357027 17,68 

Таблиця 1 – Туристичні потоки України [13]

Наведені в табл. 2 дані про туристичні потоки Запор-
ізької області демонструють тенденції зниження кількості
туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяль-
ності та внутрішніх туристів. Стабільне зниження показ-
ників кількості іноземних туристів та туристів, що виїзжа-
ли за кордон, протягом 2010–2015 років переривається
незначним їх зростанням у 2013 році.

Наведені статистичні дані демонструють негативну
ситуацію стосовно своєрідних «маркерів» розвитку ту-
ристичної індустрії. Проте маємо відмітити, що існує
значний потенціал подальшого збільшення туристичних
потоків в Запорізьку область за рахунок внутрішніх та
іноземних туристів.

На нашу думку, пріоритетним для міської влади є роз-
будова туристської інфраструктури в м. Приморськ При-
морського району Запорізької області.

Приморський район розташований в південній час-
тині Запорізької області на узбережжі Азовського моря.
Загальна площа району – 1,4 тис. кв. км, загальна кількість
населення – 33,0 тис. чоловік. Це справжня степова зона,
найбільш посушлива територія країни [14]. 

Територія має остатню кількість об’єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення, які

Із загальної кількості туристів 

іноземні туристи туристи-громадяни України, 
які виїжджали за кордон внутрішні туристи 

Роки 

Кількість 
туристів, 

обслугованих 
суб'єктами 
туристичної 
діяльності 

України – усього

Кількість, 
осіб 

Структура, 
% 

Кількість, 
осіб Структура, % Кількість, 

осіб 
Структура, 

% 

2010 88821 17656 19,88 24938 28,08 46227 52,05 
2011 60055 1541 2,57 23882 39,77 34632 57,67 
2012 35428 760 2,15 25023 70,63 9645 27,22 
2013 54415 778 1,43 31107 57,17 22530 41,40 
2014 39010 112 0,29 22320 57,22 16578 42,50 
2015 30922 31 0,10 17197 55,61 13694 44,29 

Таблиця 2 –  Туристичні потоки Запорізького регіону [14]

Джерело: складено авторами

Джерело: складено авторами
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мають значний потенціал щодо розвитку лікувального,
екологічного, зеленого, пригодницького, релігійного та
інших видів туризму, серед яких:

1. Ландшафтний заказник «Корсак-могила».
2. Ландшафтний заказник «Коса Обіточна».
3. Ландшафтний заказник «Ставки з лісонасадження-

ми навколо».
4. Ландшафтний заказник «Водосховище з лісонасад-

женнями навколо».
5. Ботанічний заказник «Цілинна балка».
6. Ботанічний заказник «Цілинна ділянка».
7. Ботанічний заказник «Цілинна ділянка».
8. Ботанічний заказник «Берег старого русла р. Об-

іточна».
9. Природний заповідник «Коса Обіточна».
10. Єлисеївський пегматитовий кар’єр «Блакитні озе-

ра» («Зелена могила»).
11. Солоне джерело на косі Обіточна.
Проте проведене дослідження  інфраструктури райо-

ну виявило відсутність туристичної інфраструктури –
починаючи від доріг, покажчиків, благоустрою території,
завершуючи розважальними закладами, місцями гро-
мадського харчування. Найбільшими туристичними цен-
трами протягом сезону є бази відпочинку в м. При-
морськ, що приймають найбільшу кількість відпочива-
ючих та мають належну зразкову для багатьох оздоров-
чих комплексів інфраструктуру, розташовані уздовж ву-
лиці Курортної (ОК «Прибій», ОК «Мотор», БВ «Беріз-
ка», «Перлина»). Необхідно зазначити, що частина баз
відпочинку знаходяться в приватній власності, інша час-
тина є відокремленими підрозділами великих підприємств
м. Запоріжжя (ПАТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Про-
грес»,). Деяка частина баз не працює через складне
фінансове становище великих підприємств та відсутність
ефективної моделі господарювання. В кінці коси розта-
шоване палаткове містечко, де можуть відпочити люби-
телі дикого відпочинку.

Перспективне відродження економіки Приморсько-
го району вбачаємо саме в розвитку туристичної галузі
за рахунок державних та іноземних інвестицій.

Спираючись на результати дослідження Лисенко В.Ю.,
Пічкур Н.В [15], серед короткострокових результатів ство-
рення кластеру в Приморському районі можна сфор-
мулювати наступні:

– розбудова транспортної інфраструктури міста
(під’їзди до пам’яток та туристичних центрів, асфальту-
вання та ремонт доріг, встановлення покажчиків до ту-
ристичних об’єктів, облаштування зупинкових комп-
лексів);

– озеленення територій, забезпечення чистоти;
– формування нового туристичного бренду як кон-

курента діючим курортам Азовського моря: смт Кирил-
івка та м. Бердянськ;

– розроблення, прийняття місцевими органами вла-
ди та реалізація комплексної програми розвитку турис-
тичної галузі в Приморському районі;

– підвищення якості товарів та супутніх туристичних
послуг;

– організація загальноміських культурних заходів;
– розбудова мережі  готелів, хостелів, кемпінгів,

паркінгів;
– створення web-сторінки в Інтернет Інформаційно-

го туристичного центру Приморського району;
– створення нових парків, скверів, фонтанів, пам’ят-

ників.
Очікувані довгострокові соціально-економічні резуль-

тати створення кластеру в Приморському районі:
– формування нового туристичного бренду міжна-

родного значення «Prymorsk» або «Prymor sky»;
– збільшення доходної частини бюджету м. При-

морськ;
– підвищення рівня зайнятості та якості життя меш-

канців Приморського району;
– збільшення потоку іноземних туристів в Запорізь-

кий регіон;
– створення сприятливих умов для ведення бізнесу;
– відновлення та формування мережі учбових та спец-

іальних закладів в центрі м. Приморськ.
Тобто Приморський район має всі перспективи щодо

розвитку туризму та формування нового туристичного
бренду міжнародного значення «Prymorsk» або «Prymor
sky» на власній території за рахунок створення коопе-
рації між державною владою, науково-освітянськими
центрами, іноземними інвесторами, бізнес-структурами,
громадськими організаціями.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ Й ПЕРС-
ПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В
ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, згідно проведеного дослідження вста-
новлено необхідність та доцільність створення туристич-
ного кластеру саме в Запорізькому регіоні. Наявність
різноманітних туристичних ресурсів, перспективи роз-
будови туристичної інфраструктури, інтерес з боку дер-
жавних та місцевих органів влади, громадська ініціатива
є важливими факторами для налагодження співробітниц-
тва в процесі створення туристичного кластеру. Вико-
нання спільних робіт майбутніх учасників кластеру по-
требує формування та узгодження принципів, основних
завдань, плану робіт, які будуть відображені в стратегіч-
ному плані розвитку туризму Запорізького регіону на
короткостроковий період. Перспективи подальших досл-
іджень полягають в обґрунтуванні підвищення конкурен-
тоспроможності Приморського району Запорізької об-
ласті за рахунок створення та подальшої діяльності тури-
стичного кластеру.
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Зайцева В. Н., Бесхлебная А. П.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В ЗАПОРОЖСКОМ РЕГИОНЕ
В статье приведены статистические данные о показателях развития туризма в мире и Запорожском

регионе (данные о туристических потоках). Установлено, что рост международного туризма напрямую
связан с ростом ВВП стран и увеличением количества занятости населения. Для облегчения условий ведения
бизнеса, повышения конкурентоспособности региона и, как следствие, валового регионального продукта Запо-
рожского региона, обосновано создание туристического кластера. Кооперация предприятий будет способ-
ствовать развитию сельского, зеленого, велосипедного, культурно-познавательного, пляжного, религиозного,
оздоровительного и др видов туризма на терриротии Запорожского региона. Позитивные результаты созда-
ния кластерной структуры можно будет ожидать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

Ключевые слова: кластер, туризм, развитие, конкурентоспособность, регион, туристический поток.

Zaytseva V., Bezkhlibna A.
THE NECESSITY OF CREATING A TOURISM CLUSTER IN THE ZAPORІZHZHYA REGION
The article presents statistical data on tourism development indicators in the world and  Zaporizhzhia  region (data

on tourist’s flows). The growth of international tourism is directly linked to GDP growth and an increase in the number
of employment. In order to facilitate the business environment, enhance the competitiveness of the region and, as a
consequence, the gross regional product of Zaporizhizhia region, the creation of a tourist’s cluster is justified. Cooperation
companies will favour the development of agriculture, green, cycling, cultural, educational, beach, religious, health and
other types of tourism on the territory of Zaporizhzhia region. The positive results of  cluster structure creation can be
expected in the short and in the long-term period.

Keywords:  cluster,  tourism,  development,  competitiveness, region, tourist’s flow.
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ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В статье исследованы тенденции, проблемы и концепции развития мирового рынка электроэнергетики.
Представлены изменения в генерации электроэнергии, её основные производители, экспортёры, импортёры.
Запасы углеводородного топлива в мире истощаются, а их цены растут с каждым годом. Развитые страны
все больше инвестируют в альтернативную энергетику. Выявлено, что энергетика будущего должна иметь
эколого-экономическую направленность и решать задачи минимизации риска, защиты климата, обеспечения
устойчивого развития. Установлено, что решение проблемы удовлетворения растущих потребностей челове-
чества в энергии по приемлемым ценам и при минимальном ущербе окружающей среде в любом из прогнозиру-
емых вариантов развития энергетики лежит на пути реализации концепций энергосбережения и энергозаме-
щения.

Ключевые слова: мировой рынок электроэнергетики, электроэнергетика, энергоресурсы, энергосбереже-
ние, энергозамещение.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Мировой рынок электроэнергетики – понятие в выс-

шей степени абстрактное, поскольку по вполне понят-
ным логическим причинам можно говорить только лишь
о национальных и региональных рынках электроэнер-
гии, весьма слабо связанных друг с другом. Электро-
энергетика переживает радикальные перемены. При-
чем в настоящее время в отрасли одновременно разви-
ваются сразу несколько масштабных процессов: в ряде
стран (Германия, Китай, США, Италия) происходит рез-
кое увеличение доли альтернативной энергетики; изме-
нения, вызванные диспропорцией цен на уголь и при-
родный газ; переосмысление роли атомной энергетики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ

Вопросам функционирования мирового рынка элек-
троэнергетики посвящены работы многих ученых, в ча-
стности Кондратьева В.Б., Фоминой В.Н., Бушуева В.В.,
Ушакова В.Я.; проблемы развития отрасли анализиро-
вались отечественными и зарубежными учеными, сре-
ди которых можно выделить научные труды Рабиа А.А.,
Гасанова Г., Гелетухи Г., Хейфли А. Несмотря на значи-
тельные достижения в этой сфере в тоже время не доста-
точно раскрытыми остаются вопросы комплексного
анализа мирового электроэнергетического рынка, а так-
же концепций его развития.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
На основе изложенного материала можно сформу-

лировать цель исследования, которая заключается в обо-
сновании тенденций, выявлении проблем и формулиро-
вании концепций развития мирового рынка электроэнер-
гетики.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИА-
ЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Электроэнергетика – базовая инфраструктурная от-
расль, в которой сконцентрированы процессы производ-
ства, передачи и распределения электроэнергии. Она
имеет связь со всеми секторами экономики, снабжая их
электроэнергией и теплом, а также получая от некото-
рых из них ресурсы для своего функционирования, обес-
печивая внутренние потребности народного хозяйства
и населения (рис. 1). От её функционирования зависят
состояние систем жизнеобеспечения и развитие эконо-
мики страны.

Роль электроэнергетики в ХХI в. остаётся исключи-
тельно важной для социально-экономического развития
любой страны и мирового сообщества в целом. Энерго-
потребление тесно связано с деловой активностью и уров-
нем жизни населения. Научно-технический прогресс и
появление новых секторов и отраслей экономики, со-
вершенствование технологий, повышение качества и
улучшение условий жизни граждан содействует расши-
рению сфер использования электроэнергии и повыше-
нию требований к надежному и бесперебойному энер-
госнабжению [4].

Электрическую энергию, с точки зрения источников
ее получения, целесообразно поделить на первичную и
вторичную. Первичная энергия – форма энергии в при-
роде, которая не была подвергнута процессу искусст-
венного преобразования, например каменный уголь,
нефть, природный газ и урановая руда. Солнечное излу-
чение, ветер, водные ресурсы – все это тоже первич--
ная энергия. Вторичная энергия – это продукт перера-
ботки, «облагораживания» первичной, например бен-
зин, мазут, ядерное топливо. Классификация электро-
энергии по данному признаку является чрезвычайно
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Рисунок 1 - Электроэнергетика в современной экономике [4]

важной, поскольку тенденции, которые наблюдаются
сегодня на мировых рынках энергетических ресурсов,
позволяют говорить о значительном их разнообразии, в
сочетании с ростом безопасности и экологичности их
использования [7].

Некоторые виды ресурсов могут относительно быст-
ро восстанавливаться в природе, они называются возоб-
новляемыми: дрова, камыш, торф и другие виды био-
топлива, гидропотенциал рек. Ресурсы, не обладающие
таким качеством, называются невозобновляемыми:
уголь, сырая нефть, природный газ, нефтеносный сла-
нец, урановая руда. По большей части они являются по-
лезными ископаемыми. Энергия солнца, ветра, морских
приливов относится к неисчерпаемым возобновляемым
энергетическим ресурсам.

В настоящее время в мировой электроэнергетике
наиболее распространенным видом технологического
топлива выступает уголь. Это объясняется относитель-
ной дешевизной и широкой распространенностью запа-
сов данного вида топлива. Однако транспортировка угля
на значительные расстояния ведет к большим издерж-
кам, что существенно влияет на целесообразность его
использования.

Последние годы расширение использования газа в
мировой электроэнергетике объясняется увелечением
его добычи, появлением высокоэффективных техноло-
гий производства электроэнергии, основанных на при-
менении данного вида топлива.

В настоящее время в мировой практике все большее
распространение получает использование урана. Это

топливо по сравнению с прочими сырьевыми источни-
ками энергии обладает колоссальной эффективностью
[8].

Большую роль в структуре источников электроэнер-
гии сохраняют гидроресурсы, хотя их доля за последние
десятилетия несколько сократилась. Преимущество дан-
ного источника объясняется его возобновляемостью  и
относительной дешевизной.

Существенное сокращение использования нефти и
нефтепродуктов для производства электроэнергии за
последние тридцать лет объясняются прежде всего рос-
том цен на данный вид топлива, высокой эффективнос-
тью его применения в других отраслях, а также высокой
дороговизной транспортировки на большие расстояния.

Экономики развитых стран с каждым годом увели-
чивают потребление традиционного углеводородного
сырья (нефть, каменный уголь и природный газ), кото-
рое должно обеспечить более высокие и устойчивые
темпы их развития, но имеющиеся углеродные место-
рождения постепенно сокращаются. Кроме того, запад-
ные демократии все чаще обеспокоены своей возраста-
ющей зависимостью от стран, владеющих большими
природными запасами углеводородов. Так исторически
сложилось, что большинство европейских стран имеют
авторитарные правительства, которые могут использо-
вать данную тенденцию в своих политических целях. Все
это приводит к неизбежности увеличения доли альтер-
нативных источников энергии в энергетическом секторе
мировой экономики. Развитие производства электро-
энергии на основе возобновляемых ресурсов пока еще
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требует государственных дотаций. На рис. 2 представле-
но изменения в структуре генерации электроэнергии за
последние тридцать девять лет.

В настоящее время подавляющая часть выработки
электроэнергии приходится на органические виды топ-
лива. Однако их доля уменьшилась с 75% в 1973 г. до 68%
в 2012 г. При этом заметно вырос удельный вес атомной
энергетики – с 3,3% до 10,9%, прочих возобновляемых
ресурсов – с 0,6% до 5%. Следует отметить, что удель-
ный вес гидроэнергетики за последние годы снизилась
на 4,7%. Резко упала доля нефти – с 24,8% до 5%. При
этом выросли показатели природного газа – с 12,1% до
22,5% – и такого традиционного вида топлива, как уголь
– с 38,3% до 40,4%. Последний продолжает оставаться
главным ресурсом для выработки электроэнергии в
мире.

За последние сорок лет производство электроэнер-
гии в мире выросло почти в 1,5 раза, достигнув в 2012 г.
21 трлн. кВт-ч. Производители, экспортёры и импортё-
ры электроэнергии за 2012 г. внесены в табл. 1.

За последние десятилетия произошли заметные ре-
гиональные сдвиги в производстве электроэнергии
(рис. 3). Следует отметить существенное сокращение
доли развитых стран, являющихся членами ОЭСР (Орга-
низация экономического сотрудничества и развития) – с

Рисунок 2 - Изменения в структуре генерации электроэнергии по видам топлива в мире 1973 и 2012 г., %

Примечание: разработано авторами на основе источника [6]

73% в 1973 г. до 49% в 2011 г. Одновременно вырос объем
производства в развивающихся странах Африки, Латин-
ской Америки и Азии, прежде всего Китая, на который
теперь приходится более 20% мирового производства
электроэнергии (в 1973 г. – 3%).

Рассмотрев тенденции  развития мирового рынка
электроэнергии можно выделить тройку лидеров по её
производству: Китай, США, Индия. На первом месте
Китай – одна из немногих стран в мире, где подавляю-
щая часть электроэнергии вырабатывается на основе
угля (до 80%). Сегодня довольно значительная роль при-
надлежит ГЭС (15%), а вот доля атомной энергетики и
других видов генерации минимальна. Следует отметить,
что по сравнению со среднемировой структурой гене-
рации в США относительно большее значение имеют
угольные электростанции (на них приходится 48% про-
изводимой электроэнергии в стране) и АЭС (20%), в тоже
время  удельный вес гидроэнергетики незначителен и
составляет 6%. Тройку лидеров замыкает Индия. В струк-
туре генерации электроэнергии в Индии преобладают
тепловые электростанции, работающие на угле. По срав-
нению со среднемировыми показателями относительно
большую роль играют гидроэлектростанции (25%) и во-
зобновляемые источники энергии (7%) – прежде всего
биомасса. Причиной лидерства этих стран является вы-
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№ 
п/п 

Производи
тели 

Млрд. 
кВт/ч 

% Экспортёры Млрд. 
кВт/ч 

Импортёры Млрд. 
кВт/ч 

1 Китай 4985 22,0 Парагвай 48 США 47 
2 США 4271 18,8 Канада 47 Италия 43 
3 Индия 1128 5,0 Франция 45 Бразилия 40 
4 Россия 1069 4,7 Германия 21 Финляндия 17 
5 Япония 1026 4,5 Швеция 20 Нидерланды 17 
6 Канада 634 2,8 Норвегия 18 Великая 

Британия 
12 

7 Германия 623 2,7 Чехия 17 Гонконг, 
Китай 

10 

8 Франция 559 2,5 Россия 16 Бельгия 10 
9 Бразилия 552 2,4 Украина 11 Таиланд 8 
10 Корея 531 2,3 Испания 11 Ирак 8 
 Другие 7290 32,3 Другие 62 Другие 108 
 Всего 22668 100 Всего 316 Всего 320 

Таблица 1 – Производители, экспортеры и импортеры электроэнергии за 2012 г.

Рисунок 3 – Региональные сдвиги в производстве электроэнергии 1973 г. и 2011 г., %

Примечание: разработано авторами на основе источника [6]

Джерело: складено авторами
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Производители 
электроэнергии 

2013, млн 
кВт-ч 

2013, от 
общ. 
произ-

водства,% 

2014, млн 
кВт-ч 

2014, от 
общ. 
произ-
водства,

% 

Изменения, 
млн кВт-ч 

Изменения,
% 

АЭС 83 209,0 43,0 88 389,3 48,4 5 180,3 6,2 
ГК ТЭС 78 297,8 40,5 68 469,5 37,5 -9 828,3 -12,6 
ТЭЦ 8 281,8 4,3 6 901,6 3,8 -1 380,2 -16,7 
ГЭС и ГАЭС 14 216,0 7,3 9 092,6 5,0 -5 123,4 -36,0 
Коммунальные 
ТЭЦ и блок-
станции 

8 312,6 4,3 7 789,3 4,3 -523,3 -6,3 

Нетрад. 
источники э/э 
(ВЭС, СЭС, 
биомасса) 

1 247,2 0,6 1 771,9 1,0 524,7 42,1 

ВСЕГО 193 564,4 100,0 182 414,2 100,0 -11 150,2 - 
 

Таблица 2 – Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за 2013 и 2014 г.

сокая обеспеченность энергоресурсами – углем, не-
фтью, природным газом.

Также можно выделить электроэнергетическую от-
расль стран Европейского Союза. По сравнению со сред-
немировой структурой генерации электроэнергии, в
странах Евросоюза выше доля АЭС (почти 30%), а также
альтернативных источников энергии – ветра, биомассы
и др. (около 8%).

При анализе рынка энергетической отрасли некото-
рых стран Европы, в частности: Италии, Франции и Гер-
мании,  необходимо отметить, что в Италии доля при-
родного газа в объеме выработки электроэнергии за 10
лет выросла в 1,5 раза, заместив мазут; во Франции атом-
ная генерация безоговорочно лидирует – 78%; в Герма-
нии уголь несколько сдал позиции, но остался основой
генерации и в наше время.

Следует отметить, что производство электроэнергии
в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2014
году сократилось на 5,8% (на 11 млрд. 150,2 млн. КВт/ч.)
По сравнению с 2013 годом – до 182 млрд. 414, 2 млн.-
 КВт/ч (табл. 2). Тепловые электростанции (ТЭС) и теп-
лоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 12,9%
– до 75,3 млрд. КВт/ч. В том числе генкомпании ТЭС со-
кратили производство на 12,9% – до 68,4 млрд. КВт/ч,
ТЭЦ – на 16,7%, до 6,9 млрд. КВт/ч. Гидроэлектростан-
ции (ГЭС и ГАЭС) в 2014-м году снизили производство
на 36% – до 9,9 млрд. КВт/ч, коммунальные ТЭЦ и блок-
станции – на 6,3%, до 7,7 млрд. КВт/ч. Производство элек-
троэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС,
биомасса) за указанный период выросла на 42,1% – до1-
,2 млрд. КВт/ч. Доля АЭС в структуре производства элек-
троэнергии составила 48,4% (в 2013 году – 43%), ТЭС и
ТЭЦ – 41,3% (44,7%), ГЭС и ГАЭС – 5% (7,3%), комму-

нальных ТЭЦ и блок-станций – 4,3% (4,3%), альтернатив-
ных источников – 1% (0,6%).

В 2013 г. Украина заняла 22 позицию в мире по годо-
вой выработке электроэнергии, в тоже время по мощно-
сти вырабатываемой электроэнергии на АЭС Украина
занимает 8 место в мире.

На сегодняшний день актуальными проблемами ми-
ровой электроэнергетики являются – дефицит электро-
энергии и энергоресурсов («энергетический голод»),
угроза благополучию окружающей среды («экологичес-
кий инфаркт»), геополитические и социальные угрозы.

Первая проблема, связанная с исчерпаемостью ос-
новного на сегодня углеводородного сырья (из него се-
годня вырабатывается более 80% электроэнергии), что
усугубляется крайней неравномерностью его распре-
деления по планете.

Существует два способа повышения энергообеспе-
ченности:

– поиск и освоение собственных энергоресурсов (во-
зобновляемых и невозобновляемых);

– энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности;

– долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество
между странами.

Вторая проблема – экологическая – усиливается по
мере роста масштабов энергетики. А эти масштабы и
используемые энергетикой технологии на сегодня тако-
вы, что 50% техногенных выбросов в атмосферу парни-
ковых газов приходятся на объекты энергетики. Энерге-
тика также интенсивно загрязняет литосферу и гидро-
сферу. Всё это негативно влияет на климат («парнико-
вый эффект», сопровождающийся повышением темпе-

Джерело: складено авторами
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ратуры атмосферы) и на погоду (проявляется в аномаль-
но большой нестабильности). Техногенные аварии на
энергетический объектах вследствие их больших масш-
табов и мощностей стали приобретать черты техноген-
ных катастроф (взрыв на АЭС «Фукусима», Япония;
Чернобыльская катастрофа, Украина).

Энергоресурсы неравномерно распределены по по-
верхности и в недрах Земли, что обуславливает различия
в ресурсообеспеченности между различными страна-
ми. Крупнейшими поставщиками топлива и минераль-
ного сырья являются развивающие страны (Китай, Вьет-
нам). Среди экономически развитых стран очень суще-
ственными запасами топлива и минерального сырья
обладают США, Австралия, Канада и ЮАР. Неравномер-
ность распределения энергоресурсов на Земле, которая
воспринимается как несправедливость не только частью
обывателей энергодефицитных стран, но и некоторыми
политическими и государственными деятелями, создает
основу третьей проблемы. Её последствиями являются:

– неоднократно предпринимавшиеся попытки на-
сильственного передела энергетических ресурсов (эко-
номическими, политическими и даже военными сред-
ствами);

– угроза массовой неконтролируемой миграции на-
селения вследствие катастрофического изменения кли-
мата и вызванного им голода;

– опасность перерастания социальной напряжённос-
ти в социального взрыва при ухудшении условий жизни.

Конечным результатом преодоления последствий не-
равномерного распределения энергоресурсов по стра-
нам будут оптимизированные решения в энергетической
сфере наряду с сотрудничеством в областях торговли.

Решение проблемы удовлетворения растущих по-
требностей человечества в энергии по приемлемым це-
нам и при минимальном ущербе окружающей среде в
любом из прогнозируемых вариантов развития энерге-
тики лежит на пути реализации концепций энергосбере-
жения и энергозамещения в сочетании с наращиванием
объёмов добычи традиционного топлива и вовлечени-
ем во всё больших масштабах в энергетическое произ-
водство вспомогательных/альтернативных топливных
ресурсов (ВТР). Концепция энергосбережения заключа-
ется в повышении эффективности обращения с энерго-
ресурсами на всех этапах их жизненного цикла: от поис-
ка – разведки – добычи до производства из них электри-
ческой и тепловой энергии – транспортировки энергии
к удалённым потребителям – её распределения и, нако-
нец, – потребления. Концепция энергозамещения озна-
чает постепенный переход от традиционного топлива
(газа, угля, нефти, урана) и ВТР к нетрадиционным во-
зобновляемым источникам энергии (НВИЭ), а также
освоение новых технологий получения электрической и
тепловой энергии [3].

Обе концепции должны реализовываться одновре-
менно с постепенным усилением акцента на энергоза-
мещение, поскольку у энергоэффективности есть пре-
делы роста в виде физических законов.

ВЫВОД
Основной тенденцией мирового рынка электроэнер-

гетики является общее ускорение темпов роста потреб-
ления, увеличение доли альтернативных источников в
ряде стран таких как Китай, США, Германия. На сегод-
няшний день в мировой электроэнергетике существует
такие проблемы: дефицит электроэнергии и энергоре-
сурсов, экологическая угроза, геополитические и соци-
альные угрозы. Происходит развитие концепций энер-
госбережения и энергозамещения.
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ваність і вирішувати завдання мінімізації ризику, захисту клімату, забезпечення стійкого розвитку. Встанов-
лено, що вирішення проблеми задоволення зростаючих потреб людства в енергії за прийнятними цінами і при
мінімальному збитку навколишньому середовищу в будь-якому з прогнозованих варіантів розвитку енергетики
лежить на шляху реалізації концепцій енергозбереження та енергозаміщення.

Ключові слова: світовий ринок електроенергетики, електроенергетика, енергоресурси, енергозбереження,
енергозаміщення.

Teslenok I. N., Chmyr-Protasova A. O.
TRENDS, PROBLEMS AND CONCEPTS OF THE GLOBAL ELECTRICITY MARKET
The trends, problems and concepts of the global electricity market are researched in the article. The movement in the

generation of electricity, its main producers, exporters, importers are reviewed. Reserves of hydrocarbon fuels in the
world are depleted, and their prices are rising every year. The investments of the developed countries governments into
the renewable power are increasing. It is exposed, that energy of the future must have an ekologi-economical orientation
and in aims to have minimization of risk, defence of climate, providing of steady development. It was found that the
solution to meet the growing energy needs of humanity at affordable prices and with minimal damage to the environment
in any of the projected energy options lies in the way of implementation of the concept of energy conservation and energy
replacement.

Keywords: electric power world market, electric power, energy, energy saving, replacement of energy
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ФРАГМЕНТАРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В статье рассмотрены результаты попытки использовать метод критических технологий форсайта
применительно к аграрному сектору на региональном уровне, рассматривая регион как субъект конкурентных
процессов в условиях глобализации. Технология пастбищного содержания животных, опирающаяся на совре-
менные достижения в области науки и практики, может стать предметом диалога и последующего взаимо-
действия между всеми заинтересованными участниками по разрешению проблем, связанных с ухудшением
окружающей среды; снижением почвенного плодородия – ключевой компетенции региона; увеличением произ-
водства животноводческой продукции и тем самым заложить основы изменений на пути повышения конку-
рентоспособности региона.

Изложенный подход решит проблему сохранения почвенного плодородия как ключевой компетенции в раз-
витии АПК региона, необходимого для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, а также
позволит решить социальные проблемы с созданием рабочих мест, обеспечения населения продуктами пита-
ния в соответствие с медицинскими нормами, развитие рынка молочной продукции.

Ключевые слова: форсайт, прогнозирование будущего, критические технологии, коммуникация.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современной науке существует множество мето-

дов и технологий экономического прогнозирования, ко-
торые с разной степенью возможности могут предста-
вить реальную картину будущего. Они достаточно ши-
роко освещены украинскими и зарубежными учеными.
В мировой практике в качестве эффективного инстру-
мента прогнозирования рассматривается технология
форсайт (от анг. foresight – «предвидение»), предназна-
ченная для исследования будущего или как прогнозиро-
вание последующего развития отраслей экономической
деятельности. Большинство исследователей рассматри-
вают применение форсайта как на национальном так и
на  глобальном уровне, посвященные теоретическим,
методологическим аспектам.

Значительно меньше публикаций рассматривают
практику применения форсайта на региональном уров-
не. Отсутствие опыта по практическому применению в
качестве эффективного инструмента – одна из проблем
в сложившихся условиях повышении конкурентоспособ-
ности регионов.

Анализ последних достижений и публикаций. В эко-
номической литературе раскрываются различные аспек-
ты технологии форсайт. Европейская ассоциация транс-
фера технологий, инноваций и промышленной инфор-
мации (CORDIS) в своих программных материалах опи-
сывает следующим образом: форсайт (foresight)  вклю-
чает в себя действия, ориентированные на мышление,
обсуждение и представление будущего, EU FOREN Guide
– программа форсайта в Германии рассматривает фор-
сайт как систематический, совместный процесс постро-
ения видения будущего, который нацелен на повыше-
ние качества принимаемых в настоящее время решений

и ускорение совместных действий, Австралийский Центр
Инноваций определяет форсайт как систематическое
размышление о будущем и воздействие на будущее [1].

Б. Мартин предложил классическое, по мнению мно-
гих ученых, определение данной технологии: «процесс,
связанный с систематической попыткой заглянуть в от-
даленное будущее науки, технологии, экономики и об-
щества с целью определения сфер стратегических ис-
следований и технологий, которые, вероятно, могут при-
нести наибольшие экономические и социальные выго-
ды» [2]; русский исследователь Л.М. Гохберг - считает,
что «Форсайт – это система методов экспертной оценки
долгосрочных перспектив инновационного развития»
[3]; директор германского Центра исследований буду-
щего и Форсайта IS К. Кульс, указывает, что форсайт –
это не только «выбор победителей» в исследованиях и
технологиях, например, стратегически важних направ-
лений исследований, технологий, но и выбор проиграв-
ших, «неудачников» т. е. тех направлений, которые не
будут развиваться [3].

Безусловно, выделение нерешенных ранее составля-
ющих общей проблемы, является недостаточная изучен-
ность практики выделения «критических технологий»,
способных применить одно из определяющих отличий
форсайт от других методов влияния на будуще. Форсай-
та можно использовать для активного управления собы-
тиями и разработки практических мер для достижения
выбранных ориентиров путем мотивации активности
гражданских институтов.

Цель исследования состоит в определении критичес-
кой технологии в АПК, способной при реализации фазы
постфорсайта повлиять на объемы  производства в от-
расли, рынки, окружающую среду и в конечном резуль-
тате – на конкурентоспособность отрасли региона.

Ткачук А. Е., Емелина Г. С., 2017©
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ИЗЛОЖЕНИЕ  ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Критические технологии по Бимберу и Поппер из
RAND можно понимать как фактор/критерий оценки в
конкретных сферах, связывая, таким образом техноло-
гии с процессом производства какого – либо определен-
ного продукта. В этом случае определение «критичнос-
ти» понимается не как характеристика самой техноло-
гии, а как качество, присущее продукту, который был
получен на выходе, в результате использования конкрет-
ной технологии [4, с. 29]. Термин «критические техноло-
гии» («critical technologies») берет свое начало от так
называемых критических материалов – в середине XX
века так называлисьв США не производившиеся, но не-
обходимые для эффективного функционирования воо-
руженных сил стратегические материалы. Пятилетний
запас данных стратегических материалов должен был
иметься в стране на случай возможных военных конф-
ликтов. С английского «critical» переводится как – «край-
не необходимый, дефицитный». Однако во многих дру-
гих языках, в том числе в русском, ему сопутствует нега-
тивный оттенок. Поэтому в ряде стран используют тер-
мин «ключевые технологии»: например, во Франции –
technologies clйs, в Германии – Schlьsseltechnologien [5,
с. 65].

Исследование критических технологий включает в
себя работу комиссии экспертов, проведение интервью
с экспертами в области технологий и исследований. Эти
исследования можно проводить не только в сфере тех-
нологий, но также применять эти методы и в социально
– экономической сфере. Однако для этого необходимо
разработать новые, усовершенствованные критерии
определения того, что считать критичностью. Для кри-
тических технологий эти критерии выглядят следующим
образом. Критические технологии должны:

– соотносится с политическим курсом страныи при-
нятием решений;

– четко разделять, что следует отнести к  критичес-
ким (передовым) и некритическим в технологиях;

– получать воспроизводимый результат, который
может впоследствии использоваться в других сферах [4,
с. 30].

Нами выбран региональный форсайт, потому что
конкурентоспособность региона означает способность
воспринимать тенденции глобального развития, приспо-
сабливаться к ним и приспосабливать их к себе таким
образом, чтобы включиться в глобальные процессы, не
разрушая внутренней целостности и сохраняя свою на-
ционально – культурную идентичность [6].

Сферы, в которых применим форсайт, могут быть
самыми разнообразными. Опираясь на перечень фик-
сируемых вызовов и угроз, можно определить сферу
применения форсайта. В качестве таковой сферы мы
избираем АПК региона. Очерчивая область примене-
ния форсайта, не возможно не коснуться таких ключе-

вых вопросов, какими являются агроэкологическое со-
стояние земель, тесно повязанное со спецификой и осо-
бенностью земельных ресурсов как средства производ-
ства и являющегося определяющей ключевой компетен-
цией, главным богатством региона; социальными воп-
росами – создания рабочих мест в сельской местности,
обеспечение производства продуктов питания для насе-
ления, необходимого по медицинским нормам и по до-
ступным ценам, изменение ценовой политики на про-
дукцию АПК и рынок. Все перечисленные аспекты име-
ют прямое отношение к содержанию термина «конку-
рентоспособность региона». Ликвидация безработицы,
достойный уровень жизни для населения как одного из
ключевых участников, прибыльность для бизнеса, без-
дефицитность  бюджета, инвестиционная привлекатель-
ность для региональной власти – это участники проекта,
согласием которых необходимо заручиться [ 6].

Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров
зерна в мире и занимает первые позиции по экспорту
семян подсолнечника и масла. В условиях глобализации
и обострившейся продовольственной проблемы в мире
Украина будет наращивать рынки сбыта и может реали-
зовать создавшиеся возможности, достойно интегриро-
ваться в глобализированный рынок. По мнению прези-
дента Украинской аграрной конфедерации Л. Казаченко
мировое сообщество смотрит на Украину как на источ-
ник производства продовольствия в перспективе для 500
млн. человек, включая 45 млн. населения Украины. В этих
условиях одной из основных функций государства явля-
ется влияние на процессы технологических изменений,
которая состоит в своевременной помощи субъектам
хозяйствования, своевременно модернизирующим про-
изводственные процессы. Однако, имеет место риски,
при которых   указанные возможности могут быть не
реализованы. В 2013 году Запорожская область  находи-
лась на пятом месте в Украине по производству семян
подсолнечника и озимой пшеницы, но при условии со-
хранения выявленной в процессе анализа тенденции
может утратить этот статус.

Внутренний анализ показал, что при существующем
положении дел в АПК Запорожской области рискует
утратить в ближайшие годы свою главную ключевую
компетенцию – плодородие земель. По данным Госу-
дарственного агенства земельных ресурсов в Запорожс-
кой области, 1545,5 тыс. га обследованных пахотных зе-
мель области имеют различный процент гумуса [7]:

а) 1,3 тыс. га имеют содержание гумуса в пахотном
слое больше 5,0%;

б) 83,0 тыс. га – от 4,1 до 5,0%;
в) 520,0 – от 3,1 до 4,0%;
г) 771,4 – от 2,1 до 3,0%;
д) меньше 2% гумуса – 169,8 тыс. га.
В таких условиях 85-90% урожая сельскохозяйствен-

ных культур получаем за счет естественного плодоро-
дия почв и только 10–5% – за счет  внесенных удобрений.
Сложился остродифицитный баланс гумуса и елемен-
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тов минерального питания растений. В среднем за 2010–
2012 годы отрицательный  баланс гумуса в области дос-
тиг 712 кг / га, с колебаниями по районам от 500 до 800 кг
/ га [8].

Данная ситуация сложилась в результате катастро-
фического снижения вносимых минеральных и органи-
ческих удобрений на фоне увеличения производства зер-
новых и подсолнечника. В 2013 году внесение органи-
ческих удобрений составило лишь 103,9 тыс. т., что в 103
раза меньше, чем в 1990 году (рис. 1).

Сельскохозяйственные земли Запорожской области
находятся в кризисном состоянии, наблюдается сниже-
ние плодородия почв через потерю гумуса и основных
элементов питания растений. Дефицит органических
удобрений сложился в результате резкого сокращения

Рисунок 1 – Внесение минеральных, органических удобрений и объемы производства зерновых в Запорожской области в
1990–2013 годах

поголовья крупного рогатого скота. На 1 января 2013 года
поголовье коров в сельськохозяйственных предприятиях
области составляет 9,3 тыс. голов – 2,8% от показателя на
1991 год (табл. 1).

Сокращение производства животноводческой про-
дукции происходит  потому, что производить ее невы-
годно.

В 2013 году убыточность производства  молока со-
ставила близко 3% (табл. 2), убыточность выращивания
крупного рогатого скота на мясо – 45% (табл. 3)
[9;10;11;12].

 Поскольку производство молока и мяса крупного
рогатого скота  нерентабельно, сельскохозяйственные
производители области отдают преимущество производ-
ству растениеводческой продукции - производству пше-
ницы и подсолнечнику.

Год 
Поголовье 
КРС, тыс. 
голов 

В том числе 
коровы, тыс. 

голов 
Год Поголовье КРС, 

тыс. голов 

В том числе 
коровы, тыс. 

голов 
1 2 3 4 5 6 

1991 1022,9 328,8 2007 65,7 18,0 
1996 670,3 229,9 2008 45,3 14,2 
2001 190,2 66,4 2009 38,8 12,4 
2003 159,2 46,8 2010 35,0 11,4 
2004 108,8 32,6 2011 33,1 10,5 
2005 84,6 25,3 2012 30,1 9,3 
2006 72,3 20,7 2013 28,4 9,3 

Таблица 1 – Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Запорожской области (ежегодно по
состоянию на 1 января)

Источник: составлено авторами
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Год 
Показатель 

2010 2011 2012 2013 

Себистоимость 1 ц, грн. 249,81 290,08 327,95 332,06 

Средняя цена реализации 1 ц, грн. 280,59 309,34 272,98 322,19 
Уровень рентабельности (убыточности), % 12,32 6,64 -16,76 -2,97 

Таблица 2 – Результаты реализации молока в Запорожской области

Год 
Показатель 

2010 2011 2012 2013 
Себистоимость 1 ц, грн. 1528,50 1691,23 2045,86 1917,00 
Средняя цена реализации 1 ц, грн. 933,26 1200,09 1266,30 1051,23 

Уровень рентабельности (убыточности), % -38,94 -29,04 -38,10 -45,16 

Таблица 3 – Результаты реализации мяса крупного рогатого скота в Запорожской области

Таблиця 4 – Структура продукции сельского хозяйства Запорожской области

Рік 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
продукция 
растениеводства, 
% 

52,7 56,8 72,8 64,5 57,2 70,0 72,5 72,5 76,5 70,1 76,7 

продукция 
животноводства, 
% 

47,3 43,2 27,2 35,5 42,8 30,0 27,5 27,5 23,5 29,9 23,3 

Итого % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из табл. 4 видно, что начиная с 2008 года доля продук-
ции растениеводства превышает 70%.

От общего объема производства доля продукции
животноводства в 2013 году сократилася до 23,3%. Сло-
жившаяся диспропорция в развитии между животновод-
ством и растениеводством помимо экологической про-
блемы повлияла на социальные проблемы области. Со-
кращение сектора животноводства привело к росту без-
работицы на селе.

Следует отметить, что с 1990 по 2013 год производ-
ство молока сократилося более чем в 25 раз [13; 14; 15].

Норма потребления молока и молочных продуктов
составляет  392 кг на человека в год. В тоже время объем
производства молока на одного человека сокращается.
У 1995 году на одного человека  было произведено 280 кг
молока, у 2004 року – 200, у 2013 – 149 кг. Фонд потребле-
ния молока и молочних продуктов в области сократился
с 436,5 тыс. т. в 1995 до 320,9 тыс. т. в 2000 году [16; 17]. С
2001 года наблюдается тенденция  роста и в течение пос-

ледних десяти лет фонд потребления составляет  сред-
нем 337,6 тыс. т. на год. Потребление молока и молочных
продуктов на одного человека в год стабилизировался
на уровне 180 – 190 кг, что значительно ниже рекомендо-
ванной нормы [16; 17]. По сравнении с показателями
равитых стран Европы, такая тенденция приобретает уг-
рожающий характер для здоровья населения. Например,
во Франции один человек потребляет близко 400 кг мо-
лочных продуктов в год, жители скандинавских стран
(Швеции, Дании, Финляндии) потребляют более 500 кг
молока в год [18].

Анализ потребления мяса крупного рогатого скота
показывает, что производство говядины и телятины на
одного человека снижается с 21 кг в 1990 до 6 кг в 2010 –
2013 годах . Рациональная норма, соответствующая на-
учно – обоснованному питанию, предусматривает по-
требление человеком 82 кг мяса в год, из них 32 кг (39%)
говядины.

Источник: составлено авторами

Источник: составлено авторами

Источник: составлено авторами
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Потребление мяса и мясных продуктов на одного
человека в Запорожской областе значительно меньше
нормы [16; 17]. В 2013 году потребление мяса на одного
человека составило 54,6 кг в год.

Если допустить, что структура потребления разных
видов мяса пропорциональна рекомендованной, 39% от
общего фонда потребления составляет в  2012–2013 го-
дах максимум 21 кг говядины и телятины  на одного че-
ловека в год. Вследствие високой цены на говядину сред-
нестатистический человек сокращает ее потребление и
отдает предпочтение другим видам мяса, в частности,
мясу птицы. Поэтому реальное потребление говядины
и телятины на одного человека в Запорожской области
меньше рассчетного. Кроме того, собственных объемов
производства мяса в области недостаточно, чтобы пол-
ностью обеспечить потребление.

Объем производства молока и говядины зависит от
поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров.
По статистичиским данным  [19; 20; 21; 22] в Запорожс-
кой области поголовье крупного рогатого скота сокра-
щается с каждым годом.

Логичным решением проблемы низкой рентабель-
ности производства молока является снижение его себе-
стоимости сокращением наиболее затратных статей. Рас-
четы свидетельствуют, что в 2013 году наибольшую часть
в структуре себестоимости производства молока состав-
ляют затраты на корма – 53% (см. табл. 5).

Фокус достаточно важный элемент сферы использо-
вания форсайта. В своих исследованиях мы фокусиров-
ку форсайта акцентировали на тенденциях развития ин-
новаций в сферы науки и технологий.

Статья затрат 2010 2011 2012 2013 
Прямые материальные затраты 65,61 65,80 64,70 68,78 
в том числе:     
- корма 45,96 43,86 46,00 53,36 
- горючее и смазочные материалы 5,10 5,33 6,75 4,28 
- оплата услуг и работ посторонних организаций 4,45 4,47 3,03 2,54 
- остальные материальные затраты 10,10 12,14 8,92 8,60 
Прямые затраты на оплату труда 20,59 20,45 19,49 18,38 
Другие прямые затраты и общепроизводственные 
затраты 

13,80 13,74 15,81 12,84 

в том числе:     
- аммортизация необоротных активов 3,53 3,24 4,65 3,80 
- отчисления на социальные мероприятия 7,47 7,64 7,25 6,87 
- остаток других прямых затрат и 
общепроизводственных затрат 2,81 2,86 3,92 2,17 

Всего затрат 100,00 100,00 100,00 100,00 

Таблиця 5 – Вертикальная структура затрат на производство молока в Запорожском регионе в 2010 – 2013 годах (%)

Поскольку в Запорожской области преобладает стой-
ловое содержание коров, значительную долю в себесто-
имости кормов составляют затраты на горюче-смазоч-
ные материалы и на обработку почвы, а также уход за
посевами, скашивание, транспортировку кормов к жи-
вотноводческим комплексам, их разгрузку и роздачу
животным. Альтернативой может стать система паст-
бищного содержания крупного рогатого скота, которая
успешно используется в передовых странах – произво-
дителей коровьего молока.

Популярность и еффективность молочного производ-
ства на основе пастбищной системы содержания связа-
на с распространением так называемой «Новозеландс-
кой системы» («The New Zealand System»), которая сфор-
мирована  в Новой Зеландии и основывается исключи-
тельно на пастбищной системе производства молока.
Наибольшая компания Новой Зеландии, Fonterra Co-
operative Group Limited, является одновременно наиболь-
шим мировым  експортером молока и молочных про-
дуктов. Fonterra состоит из фермерских кооперативов,
которые в целом ежегодно собирают около 17 миллиар-
дов литров молока, что составляет 89% объема молоч-
ного производства страны [23].

В 2014 году компания Fonterra Co-operative Group
Limited занимает второе место в мире по производству
молока по оценке IFCN Dairy Research Center с часткой
рынка 2,9% [24]. На 1-м месте компания Dairy Farmers of
America, доля мирового рынка, которой составляет 3,7%.

В Соединенных Штатах Америки затраты на корма
при производстве молока составляют 35–50%. Доказа-
но, что рационально организованное производство мо-

Источник: составлено авторами
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лока на основе пастбищного содержания коров сокра-
щает производственные затраты и содействует повыше-
нию чистого дохода мелких и средних предприятий на
150 долларов на одну корову по сравнению с обычной
системой содержания [25].

Также исследования украинских ученых подтверж-
дают, что наиболее действенным способом решения
проблемы еффективного  ведения молочного скотовод-
ства должно стать широкое внедрение в области паст-
бищного способа содержания коров в летний период.
Исследователями Крымского института агропромыш-
ленного производства был проведен експеримент по
економиеской оценке типов содержания и рационов кор-
мления коров [26, с. 43–49], результаты которого приве-
дены в табл. 6.

Благодаря использованию более дешевых и полно-
ценных кормов при выпасе скота себестоимость кормо-
воц единицы в рационах кормления ниже на 0,14 грн., а
площадь кормовых угодий на одну голову меньше на 0,19
га и на 0,03 га на производство тонны молока в сравнении
с стойловым способом содержания животных и кормле-
ния их кормами зеленого конвеера. Себестоимость про-
изводства молока при этом ниже на 0,32 грн./кг.

Результаты исследования выявили, что за счет сокра-
щения затрат, связанных со скашиванием, транспорти-
рованием и раздачей кормов животным, себестоимость
кормовых единиц при пастбищном содержании снижа-
ется на 37%, что позволяет значительно повысить рента-
бельность производства молока.

Подводя итог вышеизложенным аргументам, можно
сделать вывод, что   технология пастбищного содержания
молочного стада может стать критичной технологией,
потенциальным фактором возрождения животноводства.

Типы содержания Показатель 
1 2 3 

Среднесуточный надой, кг/гол 16,7 16,7 16,7 
Суточная потребность корма, к. ед./гол. 13,2 13,2 13,2 
Затраты корма на 1 кг молока, к. ед. 0,79 0,79 0,79 
Площадь кормовых культур на 1 голову, га 0,62 0,43 0,49 
Площадь кормовых культур для производства 
1 т молока, га 0,12 0,09 0,1 

Стоимость суточного рациона, грн. 5,03 3,16 4,1 
Себестоимость корм. ед., грн. 0,38 0,24 0,31 
Собистоимость молока, грн./кг 0,86 0,54 0,7 

Таблица 6 – Економическая оценка типов содержания коров в летний период при среднегодовых
надоях молока 5000 кг/гол [26, с. 46]

Примечание. 1 – Стойловый с использованием культур зеленого конвеера. 2 – Пастбищный. 3 – Пастбищный с
подкормкою культур зеленого конвеера (50%).

При использовании пастбищного содержания коров
в условиях Запорожской области возможно реальное
сокращение затрат на корма на 20 – 30%, что в соответ-
ствие к показателям 2013 года повышает рентабельность
производства молока до 8 – 15%.

Таким образом, ключевым фактором успеха в воз-
рождении молочного животноводсва в Запорожской
области является освоение и внедрение современной
технологии, которая сделает возможным повышение
продуктивности, качества производства и снижения се-
бестоимости продукции. Развитие производства молока
должно базироваться на кормах собственного производ-
ства. Изложенный подход дает возможность решить воп-
рос сохранения почвенного плодородия как ключевой
компетенции в развитии АПК, необходимого для полу-
чения высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
а также позволит решить социальные проблемы с созда-
нием рабочих мест, обеспечения населения продуктами
питания в соответствие с медицинскими нормами, раз-
витие рынка молочной продукции.

Наличие инициативной группы и артифакта крити-
ческой технологи, способной повлиять на будущее, по-
пытаться сформировать его, использовать для активно-
го управления событиями и разработки практических
мер для достижения выбранных ориентиров – важный
результат. Главная проблема форсайта заключается в том
как, интегрировать его результаты в политический про-
цесс.

К участникам данного этапа привлекаются (рис. 2)
субъекты государственной власти и органы местного
самоуправления, крупный и средний бизнес, исследо-
вательские учреждения и высшие учебные заведения,
инфраструктурные предприятия, общественные органи-
зации.
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Рисунок 2 –  Форсайт – площадка на региональном уровне

Задача данного этапа – согласовать «идеальное», на-
учное видение с реальными особенностями и возмож-
ностями практики, выявить ограничения, оценить орга-
низационные особенности и условия [27].  И. Куклина
отмечает: «Особое внимание в форсайтных работах уде-
ляется созданию коммуникативных площадок для лиц,
готовящих и принимающих решения»    [2, c. 50 ].

Цель данного этапа состоит в формировании едино-
го представления о сложившейся ситуации в Запорожс-
кой области, отношения к выработанным решениям и
направлениям развития у всех заинтересованных пред-
ставителей общественности и создание таким образом
возможности повлиять на развитие в будующем.

ВЫВОДЫ
Технология пастбищного содержания животных, ко-

торая опирается на современные достижения в сфере
науки и практики, может стать предметом диалога и пос-
ледующего взаимодействия между всеми заинтересован-
ными участниками по разрешению проблем, связанных
с ухудшением окружающей среды: снижением почвен-
ного плодородия – ключевой компетенции; ростом без-
работицы на селе; ликвидации диспропорций в аграр-
ном секторе между животноводством и растениевод-
ством; по увеличению производства животноводческой
продукции в соответствии с медицинскими нормами и
по доступным ценам и тем самым заложить основы из-
менений на пути повышения конкурентоспособности
региона.
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Ткачук А. Є., Ємеліна Г. С.
ФРАГМЕНТАРНО РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРСАЙТ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У статті розглянуто результати спроби використовувати метод критичних технологій форсайта сто-

совно аграрному сектору на регіональному рівні, розглядаючи регіон як суб’єкт конкурентних процесів в умовах
глобалізації. Технологія пасовищного утримання тварин, що спирається на сучасні досягнення в галузі науки і
практики, може стати предметом діалогу і подальшої взаємодії між усіма зацікавленими учасниками з дозво-
лу проблем, пов’язаних з погіршенням навколишнього середовища; зниженням ґрунтової родючості - ключової
компетенції регіону; збільшенням виробництва тваринницької продукції і тим самим закласти основи змін на
шляху підвищення конкурентоспроможності регіону.

Викладений підхід вирішить проблему збереження ґрунтової родючості як ключової компетенції у розвитку
АПК регіону, необхідного для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур, а також дозволить
вирішити соціальні проблеми зі створенням робочих місць, забезпечення населення продуктами харчування у
відповідність з медичними нормами, розвиток ринку молочної продукції.

Ключові слова: форсайт, прогнозування майбутнього, критичні технології, комунікація.
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Tkachuk А. E., Yemelina G. S.
FRAGMENTARY IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGY FORSYTH REGIONAL
The article deals with the results of an attempt to use the method of critical foresight technologies applied to the

agrarian sector at the regional level, considering the region as a subject of competitive processes in the conditions of
globalization. Technology of grazing animals, based on modern achievements in the field of science and practice, can be
the dialogue subject and subsequent interaction between all interested parties in resolving the problems associated with
environmental degradation; reduction of soil fertility – the key region competence; increasing the production of livestock
products and therethrough lay the foundations for changes in the way of increasing the competitiveness of the region.

This approach will solve the problem of preserving soil fertility as a key competence in the development of the agro-
industrial complex of the region, which is necessary for obtaining high yields of agricultural crops, and will also solve
social problems with creating jobs, providing the population with food products in accordance with medical norms, and
developing the dairy market.

Keywords: foresight, forecasting of the future, critical technologies, communication.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Визначено проблемні області оцінки регіональних програм підтримки малого підприємництва. Встановле-
но принципи та критерії оцінки ефективності регіональних проектів. Обґрунтовано методичний підхід до
оцінювання ефективності реалізації проектів регіональної програми підтримки малого підприємництва з ви-
користанням інтегрованого коефіцієнта ефективності на основі оцінки бюджетної, економічної, соціальної,
екологічної, інноваційної ефективності регіональних проектів підтримки малого підприємництва. Проведено
апробацію методики на прикладі Запорізької області й на основі отриманих результатів і узагальнень запропо-
новано рекомендації з підвищення ефективності реалізації проектів регіональної програми підтримки малого
підприємництва.

Ключові слова: регіон, регіональна програма, мале підприємництво, регіональні проекти, ефективність,
оцінка ефективності реалізації проектів

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на численні дослідження проблем фор-

мування регіональної політики підтримки малого
підприємництва та її втілення в регіональних програмах,
чимало теоретичних і практичних питань стимулювання
регіонального розвитку залишаються невирішеними.
Потребують подальшого вдосконалення визначення на-
прямів та ефективних інструментів підтримки малого
підприємництва, пошук коштів для фінансування регіо-
нальних програм. Нагальною залишається проблема виз-
начення соціальної та економічної ефективності реалі-
зації вже затверджених програм. Отже, актуальність да-
ного дослідження обумовлена необхідністю науково-
методичного обґрунтування процесів оцінювання й удос-
коналення інструментарію оцінки ефективності реалізації
регіональних програм підтримки малого підприємницт-
ва, що сприятиме активізації регіонального економічно-
го розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній економічній літературі вчені приділяють

постійну увагу окремим аспектам регіональної підтрим-
ки розвитку малого підприємництва. Так, Т. С. Смовжен-
ко розглядає державну політику сприяння розвиткові
малого підприємництва [1]. К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін дос-
ліджують проблеми та перспективи вдосконалення На-
ціональної програми підтримки малого підприємництва
[2]. Узагальнює способи залучення інвестицій до секто-
ру малого підприємництва в регіонах О. В. Кужель [3].
Я. А. Жаліло вивчає роль малого підприємництва в еко-

номіці регіонів й досвід його підтримки в розвинених
країнах [4]. С. Ф. Покропивний визначає ефективність
діяльності підприємництва, регіональні стратегії його
розвитку [5]. Сучасні проблеми державної підтримки
малого підприємництва в регіонах України досліджує
І. М. Копченко [6]. Разом з тим, бракує досліджень вияву
специфіки регіонального й проектного менеджменту у
старопромислових регіонах, у т.ч. у Запорізькій області.

Мета статті – обґрунтувати методичні підходи до
оцінки ефективності реалізації проектів регіональної про-
грами підтримки малого підприємництва.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
В найбільш узагальненому вигляді регіональна

підтримка малого підприємництва є сукупністю видів,
інструментів і методів механізму регулювання його діяль-
ності, що спрямована на формування сприятливого се-
редовища для розвитку малого підприємництва з метою
узгодження інтересів регіонів та малого підприємницт-
ва. Прийнято вважати, що регіональна політика підтрим-
ки малого підприємництва реалізується за такими на-
прямами:

запровадження спрощеної системи оподаткування,
обліку й звітності для суб’єктів малого підприємництва;

удосконалення та спрощення порядку ведення обліку
з метою оподаткування;

залучення суб’єктів малого підприємництва до вико-
нання науково-технічних і соціально-економічних про-
грам, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для
регіональних потреб;
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забезпечення фінансової  підтримки малих
підприємств за допомогою запровадження регіональних
програм кредитування тощо;

сприяння розвитку регіональної інфраструктури
підтримки малого підприємництва;

гарантування прав суб’єктів малого підприємництва
під час виконання державного контролю у сфері госпо-
дарської діяльності;

сприяння спрощенню та скорочення строку прове-
дення дозвільних процедур;

організація підготовки, перепідготовки й підвищення
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;

упровадження механізмів сприяння та стимулюван-
ня до використання у виробництві суб’єктами малого
підприємництва новітніх технологій [7, ст. 4].

При цьому науковці економічну ефективність визна-
чають як результативність процесу використання обме-
жених ресурсів для отримання суспільством максиму-
му можливих благ. Тобто ефективність трактується як
поняття, що характеризує співвідношення обсягу вироб-
лених економічних благ та кількості ресурсів, витрачених
на отримання даних благ [8, с. 38]. Отже, в загальному
вигляді показник економічної ефективності визначаєть-
ся у вигляді відношення результату до витрат, необхідних
для досягнення цього результату.

Е = Р / В, (1)

де Е – показник економічної ефективності, Р – отрима-
ний результат, ефект, В – витрати, необхідні для досягнен-
ня результату.

У дослідженні під регіональною підтримкою малого
підприємництва розуміємо діяльність регіональних
органів влади з реалізації заходів, передбачених програ-
мами підтримки. Звідси випливає, що ефективність

підтримки малого підприємництва можна визначити як
відношення економічного й соціального ефекту від реа-
лізації програмних заходів до необхідних для його досяг-
нення бюджетних витрат. У цьому випадку оцінка ефек-
тивності регіональної підтримки малого підприємницт-
ва – це процедура вимірювання заходів регіонального
впливу у вигляді реалізації програм підтримки.

Складнощі в оцінюванні ефективності програм
підтримки малого підприємництва пов’язані з тим, що
вони включають не лише економічну, а й соціальну скла-
дову частину, які важко відокремити одну від одної, що
призводить до проблемних моментів при оцінюванні
програм (рис.1).

При цьому важливим концептом дослідження є по-
ложення, що принципи, які знаходяться в основі проце-
су оцінки програм, залежать від цілей, що ставлять заці-
кавлені особи. Передумови й мета проведення оцінки
можуть бути різними та виникати на різних етапах реал-
ізації програми [9, с. 22].

У загальному випадку предметом оцінки є окремі
ключові параметри програми. У якості таких параметрів
можуть виступати:

результативність програми;
соціально-економічний ефект від реалізації програ-

ми на території;
відповідність програми інтересам суспільства тощо.
Відповідно до загальноприйнятих підходів показники

ефективності повинні відповідати низці вимог (рис. 2):
вимірність: показник піддається виміру в незмінних

одиницях;
обґрунтованість: показник максимально повно відоб-

ражає те, що потрібно оцінити;
однозначність: показник має чітке, загальноприйняте

визначення й одиниці виміру;

 Проблемні області оцінки регіональних програм
підтримки малого підприємництва

Проблема 
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засобів впливу

Рисунок 1 – Проблемні області оцінки регіональних програм підтримки малого підприємництва
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стійкість: у процесі оцінки доступні тимчасові (ди-
намічні) зрізи даних за показником;

доступність: дані, необхідні для розрахунку показни-
ка, доступні в традиційних джерелах інформації;

досяжність: поставлене цільове значення показника
може бути досягнуто з використанням наявних ресурсів;

прив’язка до певного звітного періоду;
специфічність і конкретність: показник стосується

конкретної організації або програм.
Оцінка результативності реалізації цільової програми

є проміжною стосовно оцінки ефективності. Результа-
тивність відображає досягнення програмою поставленої
мети, а також виконання завдань і заходів, спрямованих
на досягнення мети програми. Під оцінкою результатив-
ності маємо на увазі порівняння фактичних результатів
із цільовими установками. Умова реалізації цього виду
оцінки – чітко поставлені цілі й завдання програми.

Вірно зазначено, що згідно з концепцією та принци-
пами програмно-цільового бюджетування, саме аналіз
ефективності – ключова ланка в оцінюванні реалізації
програм, тому що дозволяє визначати не лише результа-
тивність реалізації програми, але й розраховувати
вартість досягнутих результатів, а це надає більш повну
та зважену інформацію щодо доцільності виконання про-
грами на попередній стадії оцінки й результатів – на
кінцевій [9, с. 25].

Для визначення результативності реалізації регіональ-
них програм підтримки малого підприємництва протя-
гом 2013–2014 рр. розглянемо як змінились основні по-
казники діяльності малих підприємств, що впливають на
соціально-економічне становище регіону: кількість ма-
лих підприємств, частка обсягу реалізованої малими
підприємствами продукції у загальному обсязі реалізо-

 

Вимірюваність Специфічність та 
конкретність

Однозначність
Вимоги до 
показників 
ефективності

Прив’язаність до 
звітного періоду

Стійкість Доступність Досяжність

Обґрунтованість

Рисунок 2 – Вимоги, що пред’являються до показників ефективності

ваної продукції в регіоні, кількість зайнятих працівників
на малих підприємствах.

З упровадженням проектного підходу до програмно-
цільового методу регіональної підтримки малого
підприємництва постає важлива проблема формування
методики оцінки проектів з метою вибору найбільш ефек-
тивних серед альтернативних. На нашу думку, потрібно
виділити основну групу критеріїв, які будуть викорис-
тані для оцінки ефективності розподілу бюджетних коштів,
що спрямовуються на підтримку суб’єктів малого
підприємництва.

Можна запропонувати наступні критерії ефективності
розподілу коштів:

приріст обсягів товарів (робіт, послуг), що виробля-
ються на території району;

створення та збереження робочих місць;
бюджетна ефективність  (зіставлення розміру

збільшення податкових надходжень до бюджетів до роз-
міру наданої допомоги);

застосування інновацій, розробка нового продукту і
його виведення на ринки збуту;

відношення розміру середньої заробітної плати най-
маних працівників малого підприємництва до величини
мінімальної заробітної плати;

збільшення обсягу виручки від реалізації товарів, про-
дукції, робіт, послуг.

Із погляду економічної теорії, регіональна підтримка
малого підприємництва, як і всяка інша програма сусп-
ільних витрат, повинна орієнтуватися на реалізацію про-
ектів, що продемонструють найбільшу соціальну ефек-
тивність і позитивні економічні ефекти. Для цього нами
пропонується увести єдиний критерій, що враховує бюд-
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жетну, економічну, соціальну, інноваційну та екологічну
ефективність діяльності малих підприємств. При цьому
соціальна ефективність включає сукупність окремих соц-
іальних критеріїв (складових).Бюджетну ефективність дер-
жавної підтримки можна оцінити через зіставлення об-
сягу коштів підтримки і доходів бюджетів усіх рівнів. Індекс
бюджетної ефективності має вигляд:

∑

∑

=

==
Q

ПН
Eбт

1t
T
1t

T

(2)

де  – податкові надходження до бюджетів усіх рівнів
протягом періоду t від малого підприємництва, що одер-
жало фінансову підтримку; Q – обсяг державної підтрим-
ки за період t.

Період t уводимо на випадок розгляду проектів, які
передбачають більше ніж один період підтримки їх реал-
ізації.

Економічну ефективність розглянемо як відношення
обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до
загального обсягу витрат малого підприємництва:

∑

∑

=

==
Qзаг

РП
Eек

1t
T

1t
T

(3)

де РП – обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, по-
слуг) протягом періоду t від малого підприємництва, що
одержало фінансову підтримку;  Qзаг – загальний обсяг
витрат малого підприємництва за період t.

Відносний коефіцієнт соціальної ефективності Ес про-
понується розраховувати за таким алгоритмом. Значен-
ня соціальної ефективності розрахуємо як

5
5

1
∏

=
β=

a
Ec  (4)

Використаємо угрупування якісних ознак за шкалою
найменувань для надання складовим соціальної ефек-
тивності чисельного значення. Для перших двох компо-
нентів ознакою виступатиме «відповідність критерію»:
відповідає – 2, не відповідає – 1. Решті складникам також
будуть присвоєні значення від 1 до 2 для дотримання
принципу порівнянності даних (табл. 1).

Застосування середньогеометричної для розрахунку
соціальної ефективності зумовлено її перевагою за умо-
ви, коли важко визначити ваги, із якими до коефіцієнту
соціальної ефективності Ес повинні входити значення
критеріїв б (крім того, жоден із рангів в не може дорів-
нювати нулю). Пріоритетні напрями розвитку малого

підприємництва та перелік депресивних районів мають
відображатися в програмі соціально-економічного роз-
витку регіону. Коефіцієнт приросту доходів, зайнятих на
підприємствах, розраховується як відношення приросту
доходів до встановленої величини мінімальної заробіт-
ної плати. Найбільше значення показника відповідає рангу
2, найменше – 1. Проміжні значення рангів для критеріїв
– збільшення кількості зайнятих і приріст доходів, зайня-
тих на підприємствах, розраховуємо за допомогою ста-
тистичного коефіцієнта нормування:
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−
−

+=
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EE
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де E, ,  – значення оцінюваного, мінімального й
максимального показників проектів, що розглядаються.

На 10 тис. осіб наявного населення в Запорізькій об-
ласті у 2014 р. припадало 79 малих підприємств. Водно-
час цей показник значно різниться за територіальною
ознакою – від 109 в м. Запоріжжі до 15 у Чернігівському
районі (рис. 3). Значна територіальна нерівномірність
кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб
населення потребує вжиття додаткових заходів задля ви-
рівнювання територіального розвитку малого підприє-
мництва.

Під інноваційністю розуміємо не лише створення
нових товарів і послуг, але й активне освоєння, поширен-
ня та адаптацію нових технологій і матеріалів. Коефіцієнт
інноваційності Еін пропонуємо визначити як відношення
витрат на запровадження інновацій до загального обся-
гу витрат малого підприємництва:
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де  Qін – обсяг витрат малого підприємництва на запро-
вадження інновацій протягом періоду t; Qзаг – загальний
обсяг витрат малого підприємництва за період t.

Актуальною та важливою в умовах підвищеного інду-
стріального навантаження у старопромислових регіонах
є оцінка впливу реалізації проекту малого підприємниц-
тва на довкілля. Тому необхідним є визначення екологіч-
ної ефективності реалізації проекту. Екологічну ефек-
тивність пропонуємо розраховувати аналогічно інно-
ваційній, тобто за формулою:
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T

Qек
1t

T
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де Qек – обсяг витрат малого підприємництва на приро-
доохоронні заходи протягом періоду t;  Q заг – загальний
обсяг витрат малого підприємництва за період t.
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Таблиця 1 – Розрахунок коефіцієнта соціальної ефективності

Критерій (α) Ранг (β) 

Відповідність виду господарської діяльності в межах проекту пріоритетним 
напрямам розвитку малого підприємництва 

Відповідає – 2 
Не відповідає – 1 

Реалізація проекту на території депресивних районів Так – 2 
Ні – 1 

Збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах Найбільший приріст – 2 
Найменший – 1 

Коефіцієнт приросту доходів зайнятих на малих підприємствах відносно до 
величини мінімальної заробітної плати 

Найбільший приріст – 2 
Найменший – 1 

Щільність МП (кількість малих підприємств по містах і районах області на 10 
тис. осіб) на території реалізації проекту 

Менше показника по області – 2 
Більше показника по області – 1 

 

Рис. 3. Кількість малих підприємств у містах і районах Запорізької області на 10 тис. осіб наявного населення

Джерело: складено авторами
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Також можна використати відношення відверненого
економічного збитку через забруднення до обсягу вит-
рат на природоохоронні заходи:

∑
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Eек

1t
T

Зз
1t

T

(8)

де Зз – відвернений економічний збиток через забруд-
нення довкілля протягом періоду t.

Отже, комплексний економічний показник ( ,
що враховує бюджетну, економічну, соціальну, інновац-
ійну та екологічну ефективність запропонованих проектів,
має вигляд:

5 **** ЕекЕінЕсЕекЕбтКЕПп = (9)

За допомогою методики розрахунку комплексного
економічного показника можна досить об’єктивно оці-
нити й ухвалити до реалізації найбільш ефективні проек-

ти для регіональної програми підтримки малого підприє-
мництва (рис. 4).

Для врахування специфічних потреб регіону можли-
во змінювати ваги складових частин комплексного еко-
номічного показника. Наприклад, якщо пріоритет
віддається впровадженням інновацій, то й показник інно-
ваційної ефективності може бути помножений на вищий,
ніж інші її показники, коефіцієнт. Продемонструємо зас-
тосування пропонованої методики, використовуючи дані
п’яти вірогідних проектів, що претендують на отриман-
ня державної підтримки через регіональну програму
підтримки малого підприємництва (табл.2).

Проект «Допомога фермерам» – підтримка малих
сільськогосподарських товаровиробників; проект «Нау-
кові дослідження» – облаштування на базі вищого на-
вчального закладу лабораторії, що досліджуватиме нові
технології виробництва; проект «Бізнесмени-початківці»
– підтримка заснування нових підприємств у сфері
торгівлі; проект «Кондитерська феєрія» – розвиток ме-
режі кафе-кондитерських; проект «Видавнича справа» –
оновлення обладнання друкарні.

                               Проект 
 
Показник 

«Допомога 
фермерам» 

«Наукові 
дослідження

» 

«Бізнесмени-
початківці» 

«Кондитерсь
ка феєрія» 

«Видавнича 
справа» 

Обсяг державної підтримки, тис. 
грн 500 80 150 270 200 

Податкові надходження, тис. грн 170 21 33 80 45 

Прогнозований обсяг реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн 

1070 150 206 500 320 

Загальний обсяг витрат, тис. грн 800 100 170 350 250 

Відповідність виду господарської 
діяльності в межах проекту 
пріоритетним напрямам розвитку 
малого підприємництва 

Так так Ні ні так 

Реалізація проекту на території 
депресивних районів Так ні Так ні так 

Збільшення кількості зайнятих на 
малих підприємствах 23 8 10 19 12 

Коефіцієнт приросту доходів 
зайнятих на малих підприємствах 
відносно величини мінімальної 
заробітної плати 

0,11 0,43 0,85 0,32 0,64 

Щільність МП на території 
реалізації проекту 59 109 40 78 55 

Витрати на інновації, тис. грн 10 50 5 10 20 

Витрати на природоохоронні 
заходи, тис. грн 80 5 1 20 10 

 

Таблиця 2 – Критерії проектів

Джерело: складено авторами
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На основі цих показників (табл. 2) розрахуємо коефі-
цієнти бюджетної, економічної, соціальної, інноваційної
й екологічної ефективності проектів (табл. 3).

У таблиці 4 представлено розраховані значення комп-
лексного економічного показника ефективності наведе-
них проектів.

Аналіз показав, що за результатами проведених роз-
рахунків, проект «Наукові дослідження» має високий
комплексний економічний показник ефективності, про-
екти «Видавнича справа», «Допомога фермерам» та

                                    Проект 
 
Показник 

«Допомога 
фермерам» 

«Наукові 
дослідження

» 

«Бізнесмени-
початківці» 

«Кондитерсь
ка феєрія» 

«Видавнича 
справа» 

Коефіцієнт бюджетної ефективності 0,34 0,26 0,22 0,3 0,23 

Коефіцієнт економічної ефективності 1,34 1,5 1,21 1,43 1,28 

Коефіцієнт соціальної ефективності 1,74 1,23 1,55 1,17 1,54 

Відповідність виду господарської 
діяльності в межах проекту 
пріоритетним напрямам розвитку 
малого підприємництва 

2 2 1 1 2 

Реалізація проекту на території 
депресивних районів 2 1 2 1 1 

Збільшення кількості зайнятих на 
малих підприємствах 2 1 1,13 1,73 1,27 

Коефіцієнт приросту доходів 
зайнятих на малих підприємствах 
відносно величини мінімальної 
заробітної плати 

1 1,43 2 1,28 1,72 

Щільність МП на території 
реалізації проекту 2 1 2 1 2 

Коефіцієнт інноваційної 
ефективності 0,0125 0,5 0,0176 0,0286 0,08 

Коефіцієнт екологічної ефективності 0,1 0,05 0,0059 0,057 0,04 

Таблиця 3 – Розрахунок бюджетної, економічної, соціальної, інноваційної та екологічної ефективності проектів

                                Проект 
 
Показник 

«Допомога 
фермерам» 

«Наукові 
дослідження

» 

«Бізнесмени-
початківці» 

«Кондитерсь
ка феєрія» 

«Видавнича 
справа» 

Комплексний економічний 
показник ефективності 0,251 0,413 0,134 0,241 0,271 

Таблиця 4 – Розрахунок комплексного економічного показника ефективності проектів

«Кондитерська феєрія» – середній, а «Бізнесмени-по-
чатківці» – низький. Отже, проект «Наукові досліджен-
ня», безумовно, може претендувати на підтримку в ме-
жах регіональної програми розвитку малого підприєм-
ництва, а «Бізнесмени-початківці» – проект, який не вар-
то підтримувати. Щодо інших проектів, то їх включення
до програми можливе на розсуд робочої групи за наяв-
ності необхідних ресурсів. Реалізація обраних проектів
позитивно вплине на соціально-економічне й екологічне
становище регіону завдяки використанню конкурентних
переваг малого підприємництва.

Джерело: складено авторами

Джерело: складено авторами
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Універсальність запропонованої методики оцінки
ефективності проектів регіональної програми підтрим-
ки малого підприємництва носить відносний характер.
Разом із розвитком малого підприємництва та інстру-
ментів його підтримки можливі й зміни методики оцінки
ефективності, що окреслює перспективи майбутніх дос-
ліджень.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження розроблено заходи щодо

підвищення ефективності управління регіоном на основі
впровадження методичного підходу до оцінювання ефек-
тивності проектів регіональних програм підтримки ма-
лого підприємництва. Запропоновано застосовувати
метод детермінованого комплексного оцінювання, що
передбачає формування єдиного критерію оцінки – ком-
плексного економічного показника, який ураховує бюд-
жетну, економічну, соціальну, інноваційну та екологічну
ефективність реалізації проектів. Зміна вагомості скла-
дових частин комплексного показника дозволяє відбира-
ти до програми обґрунтовано ефективні проекти, що
відповідатимуть пріоритетним напрямам розвитку регі-
онів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Соболь М. С. Підприємництво (початок бізнесу) /

М. С. Соболь. – К., 2004. – 175 с.
2. Ляпіна К. М. Національна програма розвитку малого

підприємництва : очікування, проблеми, перспекти-
ви / К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін, С. М. Береславський. –
К. : Ін-т конкурентного суспільства, 2008. – 160 с.

3. Інвестиційний клімат в Україні: фактори регіональ-
них ризиків / Державний комітет України з питань

розвитку підприємництва; Рада по вивченню про-
дуктивних сил України НАН України ; О. В. Кужель
(підгот.). – К., 2008. – 192 с.

4. Жаліло Я. А. Регулювання ринкової економіки: су-
часний досвід розвинених країн / Я. А. Жаліло. – К. :
НІСД, 2016. – 86 с.

5. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, орган-
ізація, ефективність / С. Ф. Покропивний, В. М. Ко-
лот. – К. : КНЕУ, 2004. – 352 с.

6. Копченко І. М. Актуальні проблеми державної
підтримки малого підприємництва України на су-
часному етапі / І. М. Копченко // Формування рин-
кових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 4
(35). – К. : Наук.-дослід. екон. ін-т Мін. економіки та з
питань європ. інтеграції України, 2014. – С. 115–119.

7. Закон України «Про розвиток та державну підтрим-
ку малого і середнього підприємництва в Україні»
від 22 березня 2012 р. № 4618-VI [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/ show/4618-17.

8. Терешкин Г. В. Оценка эффективности государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в му-
ниципальных образованиях : диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук
спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным
хазяйством» / Терешкин Герман Валерьевич. – СПб.,
2010. – 158 с.

9. Разумцев В. В. Фінансовий контроль цільового ви-
користання бюджетних коштів підприємствами вуг-
ільної галузі : дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук : 08.00.08 / Разумцев Володимир Володи-
мирович. – Луганськ, 2009. – 215 с.

Гудзь М. В., Сидорук И. С.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Определены проблемные области оценки региональных программ поддержки малого предприниматель-

ства. Установлены принципы и критерии оценки эффективности региональных проектов. Обоснован методи-
ческий подход к оценке эффективности реализации проектов региональной программы поддержки малого
предпринимательства с использованием интегрированного коэффициента эффективности на основе оценки
бюджетной, экономической, социальной, экологической, инновационной эффективности региональных проек-
тов поддержки малого предпринимательства. Проведена апробация методики на примере Запорожской обла-
сти и на основе полученных результатов и обобщений предложены рекомендации из повышения эффективно-
сти реализации проектов региональной программы поддержки малого предпринимательства.

Ключевые слова: регион, региональная программа, малое предпринимательство, региональные проекты,
эффективность, оценка эффективности реализации проектов.

Gudz M. V., Sydoruk I. S.
METHODICAL GOING NEAR THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF REALIZATION OF PROJECTS

OF THE REGIONAL PROGRAM OF SUPPORT OF SMALL ENTERPRISE
The problem areas of estimation of the regional programs of support of small enterprise are certain. Principles and

criteria of estimation of efficiency of regional projects are set. The methodical going is reasonable near the estimation of
efficiency of realization of projects of the regional program of support of small enterprise with the use of the integrated
coefficient of efficiency on the basis of estimation budgetary, economic, social, ecologically, to innovative efficiency of
regional projects of support of small enterprise. Approbation of methodology is conducted on the example of the Zaporizhzhya
area and on the basis of the got results and generalizations offered to recommendation from the increase of efficiency of
realization of projects of the regional program of support of small enterprise.

Keywords: region, regional program, small enterprise, regional projects, efficiency, estimation of efficiency of realization
of projects.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті узагальнено основні теоретичні підходи до формування транспортно-логістичних кластерів

(ТЛК). Взаємодія транспортної системи і транспортно-логістичного кластеру проявляється у взаємній інтег-
рації їх елементів.

Встановлено, що досягнення цілей при формуванні ТЛК, доцільно супроводжувати чіткою постановкою
стратегічної мети діяльності кластеру; системним розглядом організаційної задачі щодо формування ТЛК;
формування організаційного механізму функціонування системи, який базується на взаємовідносинах між
рівнями управління (по вертикалі) і функціональними підрозділами (по горизонталі).

Ключові слова: концепція, інтеграція, кластер, транспортно-логістичний кластер, транспортно-логі-
стичні центри.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬ-
НОМУ ВИГЛЯДІ

Концепція кластерної організації економіки впродовж
останніх років набуває все більшої популярності у світі,
зростає кількість державних ініціатив у цій сфері, покра-
щується якість інформаційної складової. Зокрема, вагомі
досягнення у цій сфері та досвід ефективного викорис-
тання кластерів різних секторів економіки мають країни
Європи та США. Слід зазначити, що тематика «бізнес
кластерів» широко висвітлюється у науковій літературі і
має досить розроблену аналітичну базу.

 Ідентифікації та формування транспортно-логістич-
них кластерів підпорядковується загальній концепції по-
будови промислових та інноваційних кластерів. При цьо-
му враховуються певні особливості надання послуг з
перевезення, а також територіальні відмінності регіонів.

Однак теоретичні засади організації транспортно-ло-
гістичних кластерів та умови їх стійкого функціонування
в наукових публікаціях висвітлені недостатньо через
відносну новизну проблематики в українській еко-
номічній науці. Частково наукові досягнення з даної те-
матики обумовлені також тим, що можливості форму-
вання кластерів в окремих країнах та регіонах обмежені
у зв’язку з їх вузькою географією.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Основоположне визначення поняття «кластер», на-
лежить М. Портеру. За М.Портером, кластер – це скон-
центровані за географічною ознакою групи взаємоза-
лежних компаній, спеціалізованих постачальників, поста-
чальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також
пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, уні-
верситетів, агентств по стандартизації, а також торгових
об’єднань) у певних сферах, що конкурують, але разом з
тим здійснюють спільну діяльність [1].

Визначення і теоретичні засади логістичних кластерів

висвітлив у своїх працях Й.Шеффі, директор Департамен-
ту інженерних систем Массачусетського технологічного
інституту. Він зазначає, що логістичні кластери є агломе-
ративними утвореннями декількох підприємств, що взає-
модіють на рівні процесів транспортування товарів та
послуг. Зокрема, він виділяє наступні елементи, що за-
безпечують функціонування цієї системи:

суб’єкти господарювання, які надають логістичні по-
слуги (наприклад, такі як Third Party Logistics (3PL) – на-
дання логістичних послуг або комплексу послуг – від
доставки і адресного зберігання до управління замов-
леннями і відстеження руху товарів. У функції постачаль-
ника послуг входить організація і управління перевезен-
нями, облік і управління запасами, підготовка імпортно-
експортної і фрахтової документації, складське зберіган-
ня, обробка вантажу, доставка кінцевому споживачу [3])
транспортування, складування та експедиції товарів;

1) матеріально-технічне забезпечення промислових
підприємств, проведення та реалізація операцій з пере-
везення товарів роздрібної торгівлі, дистрибуція про-
дукції від виробників (у багатьох випадках вторинного
ринку товарів);

2) підприємства, для яких операції з логістики, є ос-
новною діяльністю [2].

Американський вчений Дж.-П. Родріг використовує
синонім категорії «логістичний кластер» – «логістична
зона». За його твердженням, це сукупність дій пов’яза-
них із дистрибуцією вантажів, до якої відноситься функ-
ція розподільних центрів (складування, зберігання, не-
значні трансформації товару), транспортуванням
(діяльність експедиторів, вантажовідправників, митних
брокерів), а також допоміжних послуг (залучення людсь-
ких ресурсів, технічне обслуговування та ремонт) [4].

Основні напрацювання, що стосуються діяльності
транспортно-логістичного кластера, в українській та
російській науковій літературі, сформульовані таким вче-
ним як Т.Е.Евтодієва [5], І.Г. Меньшеніна [6], Є.М. Сич
[7],  І.Г.Смірнов [8].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення основних теоретичних на-

працювань у сегменті наукових досліджень, що стосують-
ся функціонування транспортно-логістичних кластерів та
встановлення основних напрямків їх дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Промислові  кластери формуються природно,

здійснюють групування навколо підприємства
(підприємств) з кінцевим циклом виробництва, яке і є
якірним резидентом. Транспортно-логістичні кластери з
початку такого системоутворюючого підприємства не
мають, що вимагає додаткових дій по створенню струк-
тури, яка репрезентується як організатор транспортного
процесу (тобто якірний резидент).

На нашу думку, слід розділяти поняття транспортно-
го та логістичного кластеру, проте акцентування уваги
саме на транспортній чи логістичній складовій переве-
зень звужує і об’єктивно не розкриває на змістовному
рівні використання кластерної форми у цій сфері діяль-
ності. Тому більшість авторів використовують саме ка-
тегорію «транспортно-логістичний кластер».

Основна відмінність між цими двома видами клас-
терів полягає у розробці політики та впровадженні клас-
терних ініціатив. У випадку, коли використовується по-
няття «транспортний кластер», ініціатива його створен-
ня та функціонування лежить у площині регіональної
політики держави, оскільки тут діють монополістичні
структури (Укрзалізниця) та загальнодержавні (Укравто-
дор), що є невід’ємними складовими транспортного ком-
плексу регіону. Іншим випадком організації та концент-
рації транспортних потужностей є логістичні кластери,
які передбачають залучення не тільки державних
суб’єктів господарської діяльності, а й широких кіл
підприємців, які займаються транспортними перевезен-
ням. Створення кластеру розглядається як наступний етап
його максимізації.  Також відмінність транспортно-логі-
стичного кластера від транспортного полягає в тому, що
його формування носить системний характер, виходячи
з потреб регіону в освоєнні необхідного обсягу переве-
зень. Інтегратором або якірним резидентом може бути
транспортно-логістичний центр, навколо якого  об’єдну-
ються всі учасники кластеру. Основою формування ТЛК
на базі регіональних транспортно-логістичних центрів
(ТЛЦ) є:

1) аналіз ринку транспортно-логістичних послуг і тен-
денцій його розвитку з виявленням об’єктивних переду-
мов розвитку мережі транспортно-логістичних центрів
на території регіону паралельно з розвитком міжнарод-
них транспортних коридорів;

 2) визначення ключової компетенції регіональних
транспортно-логістичних центрів;

3) встановлення джерел інвестування і користувачів
послуг логістичних центрів, побудова моделі міжоргані-
заційної логістичної координації та інтеграції, системи
інформаційного забезпечення вантажо- і товарообороту;

4) розробка принципової схеми розвитку і розміщен-
ня опорної мережі регіональних ТЛЦ в транспортних
вузлах і центрах вантажоутворення, розташованих на те-
риторії регіону;

5) створення системи ефективного управління ТЛК,
організація співпраці з органами регіональної та місце-
вої влади, великими вантажовласниками, залізницями,
іншими транспортними, логістичними та інвестиційни-
ми компаніями;

6) створення єдиної системи нормативно-правового
забезпечення з підсистемою державної підтримки і ре-
гулювання.

Винятковою особливістю діяльності транспортно-ло-
гістичного кластера є створення кінцевого продукту в
розумінні клієнта, тобто організація доставки «від две-
рей до дверей», що забезпечується, як правило, за раху-
нок кооперації перевізників декількох видів транспорту
та інших учасників транспортного ринку (як приклад
інтермодальних перевезень). При цьому не створюється
лобіювання інтересів будь-яких конкретних транспорт-
них компаній, тому що критерієм якості роботи кластера
є задоволення критеріїв переваги клієнтів при організації
транспортного процесу.

Як зазначає Є.М. Сич, О.В. Бойко, взаємодія транс-
портно-логістичної системи і транспортно-логістичного
кластеру проявляється у взаємній інтеграції їх елементів
[7]. В транспортно-логістичної сфері інтеграція забезпе-
чує появу горизонтальних зв’язків між транспортними
компаніями, товаровиробниками та іншими сферами
послуг через доставку продукції. Базовими принципами
формування логістичного кластера як об’єкта інтеграції
компаній на певній території можна вважати: територі-
альну близькість учасників логістичного кластера, неза-
лежність компаній, інтеграцію їх логістичних процесів на
всіх рівнях управління, орієнтацію на участь в єдиному
логістичному або торговому процесі, використання єди-
ного інформаційного простору

Методологія формування єдиної інтегрованої націо-
нальної транспортно-логістичної системи складається з
п’яти рівнів:

1. Взаємодія учасників транспортно-логістичних
послуг.

2. Формування транспортно-логістичних центрів
різних рівнів (міжнародних, регіональних, місцевих).

3. Формування вертикально інтегрованих регіональ-
них ТЛС; ефект синергії поширюється на всіх учасників
регіональної економіки.

4. Формування ТЛК, інтегрованих як на вертикаль-
ному, так і на горизонтальному рівні, з високим рівнем
взаємодії.

5. Формування єдиної інтегрованої національної ТЛС
як підсистеми макрологістичної системи (МЛС) на ос-
нові регіональних МЛС і ТЛК [9].

Для спрощення аналізу та оцінки транспортно-логі-
стичних кластерних утворень доцільно окреслити мож-
ливі види та форми їх діяльності, тобто провести класиф-
ікацію. Основними ознаками класифікації логістичних
кластерів (відповідно і ТЛК), які за характером основної
діяльності відносяться до обслуговуючих (інфраструк-
турних) кластерів, можуть бути наступні [5]:

– за ступенем зрілості: сильні, стійкі латентні, потенц-
іальні;

– за стадіями розвитку: перспективні (протокласте-
ри), ті що зароджуються, ті що розвиваються, зрілі, ті що
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трансформуються;
– за формами виявлення: транспортно-логістичні,

митно-логістичні, промислово-логістичні, інноваційно-
логістичні;

– за кількістю обслуговуваних економічних кластерів:
монологістичні, дуологістичні, гетерологістичні;

– за значимістю економічного розвитку: стагнуючий,
той що зростає, стійкий;

– за розміром: малий, середній, великий;
– за географічною ознакою: локальний, регіональний,

національний, міжнародний;
– за рівнем інноваційного розвитку: високоінно-

ваційні, низькоінноваційні.
Cтворення транспортно-логістичного кластера фор-

мується на побудові системи державно-приватного парт-
нерства і носить програмний інноваційно-інвестиційний
характер, що охоплює:

– промисловість і сільське господарство;
– торгівлю в продовольчій і непродовольчій сферах;
– транспорт (автомобільний, залізничний, авіатранс-

порт).
Досягнення цілей при формуванні ТЛК доцільно суп-

роводжувати чіткою постановкою кінцевих цілей діяль-
ності кластеру, яка є вихідною базою формування його
оргструктури; системний розгляд повноцінної організа-
ційної задачі як диференційованих і взаємопов’язаних дій,
що направлені на досягнення кінцевих цілей; формуван-
ня організаційного механізму функціонування системи,
який базується на взаємовідносинах між рівнями управ-
ління (по вертикалі) і функціональними підрозділами (по
горизонталі).

ТЛК є динамічною структурою, яка змінює свої ха-
рактеристики протягом певного періоду часу. Це ж сто-
сується і стадії зародження кластеру (протокластеру). По-
перше, ТЛК може не сформуватися у зв’язку із змен-
шення числа компаній, банкрутства або економічних
флуктуацій. По-друге, кластер може перейти на стадію
зростання.

Без транспортно-логістичного протокластера, еконо-
мічний кластер в будь-якому із його виявів не може бути
функціональним. Відповідно в теорії розрізняють три
основних види економічних кластерів, обслуговування
яких здійснюється за допомогою транспортно-логістич-
ного кластера:

– кластери з регіональною обмеженою формою еко-
номічної діяльності у середовищі суміжних секторів, які
зазвичай співпрацюють із відповідними науковими інсти-
тутами (НДІ, університети);

– кластери із вертикальними виробничими зв’язками
у вузьких сферах діяльності, що формуються навколо
якірних підприємств або сітки базових підприємств, які
охоплюють процеси виробництва, доставки та збуту;

– галузеві кластери у різних видах промислового ви-
робництва із високим рівнем агрегації (наприклад, клас-
тер хімічної промисловості) або ще з більш високим
рівнем агрегації (наприклад, аерокосмічний кластер).

Транспортно-логістичний протокластер сприяє вир-
ішенню наступних завдань:

1) забезпечення ефективного територіальної побудо-
ви транспортно-логістичного і термінально-складського
комплексу кластерів для обслуговування вантажопо-
токів;

2) оптимізація процесів доставки вантажів з участю
декількох видів транспорту (інтермодальні перевезення);

3) створення системи оперативної взаємодії, плану-
вання і диспетчерського регулювання в транспортних
вузлах  і забезпечення оптимального сервісного обслу-
говування для вантажопотоків;

4) формування логістичної інформаційної системи,
що забезпечує процес інформаційного обміну учасників
кластеру.

ВИСНОВКИ
Отже, в роботі визначено базові дефініції бізнес клас-

терів та місце, яке серед них займають транспортно-лог-
істичні кластери. Транспортно-логістичні кластери у
широкому сенсі цього значення є регіональною концен-
трацією підприємств, задіяних у переміщенні товарів та
послуг, які взаємодіють між собою через наявну інфрас-
труктуру. Виділено поняття транспортно-логістичного
протокластера, його види та завдання, оскільки без транс-
портно-логістичного протокластера економічний клас-
тер в будь-якому із його виявів не може бути функціо-
нальним.

Теоретичні засади формування ТЛК є важливою скла-
довою процесу впровадження кластерних програм та
ініціатив у цій сфері. На сьогодні в Україні відсутня роз-
роблена методологічна база статистики для ідентифікації,
оцінки та аналізу діяльності кластерних утворень. Ме-
тою подальшого дослідження є окреслення теоретичних
концепцій процесу формування транспортно-логістич-
них кластерів та їх місце у діяльності транспортної систе-
ми регіону, а також визначення можливих напрямків дос-
лідження та розробки методологічних підходів статистич-
ного аналізу у цій сфері.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье обобщены основные теоретические подходы к формированию транспортно-логистических кла-

стеров (ТЛК). Взаимодействие транспортной системы и транспортно-логистического кластера проявляет-
ся во взаимной интеграции их элементов.
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новкой стратегической цели деятельности кластера; системным рассмотрением организационной задачи
относительно формирования ТЛК; формирование организационного механизма функционирования системы,
который базируется на взаимоотношениях между уровнями управления (по вертикали) и функциональными
подразделениями (по горизонтали).

Ключевые слова: концепция, интеграция, кластер, транспортно-логистический кластер, транспортно-
логистические центры.

Fatyukha N.
TRANSPORT AND LOGISTIC CLUSTERS: THEORETICAL ASPECT
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mechanism of functioning of the system, what based on mutual relations between the levels of management (for vertical
lines) and functional subdivisions (for horizontals).
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
В статті узагальнено процес розробки механізму структурних перетворень економічного потенціалу рег-

іону, сформовано модель, що відображає основні показники структурних елементів економічного потенціалу
Запорізького регіону.  В результаті дослідження підтверджена висунута гіпотеза про наявність певних не-
доліків у структурі економічного потенціалу Запорізького регіону. На основі аналізу структурних елементів
сформовано механізм структурних перетворень економічного потенціалу Запорізької області, основною ме-
тою якого є  покращення структури економічного потенціалу за рахунок нарощування інноваційного, інвести-
ційного та виробничого потенціалів.

Ключові слова: механізм структурних перетворень, структура економічного потенціалу, виробничий по-
тенціал, інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, вільна економічна зона, кластер, бізнес-інкубатор.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення процесів глобалізації та міжна-

родної і міжрегіональної конкуренції рівень розвитку як
кожної держави, так і окремого регіону все більше зале-
жить від їх економічного потенціалу, а, передусім, від його
складу. Увага до структури зумовлена тим, що саме вона
є вихідним чинником для формування конкурентоспро-
можної економіки регіону та є основою для проведення
актуалізації її структури. Структура економічного потен-
ціалу є динамічною та може змінюватися під впливом
дієвих цільових механізмів, або перетворюватися само-
стійно під впливом зовнішніх чинників та внутрішніх умов
регіону. У зв’язку з цим актуального значення набува-
ють питання, що пов’язані із розробкою механізму струк-
турних перетворень економічного потенціалу регіону.

Зважаючи на те, що Запорізький регіон займає ваго-
ме місце серед інших регіонів України та має вигідне гео-
графічне розташування, значні виробничі потужності,
природні та трудові ресурси, можна апріорі говорити
про наявність значного економічного потенціалу. Однак,
Запорізька область відноситься до регіонів радянської
індустріалізації, економіка яких сьогодні потребує суттє-
вого покращення. Виходячи з цього, попередньо можна
висунути гіпотезу про наявність певних недоліків у струк-
турі економічного потенціалу Запорізького регіону та
необхідність розробки механізму його структурних пе-
ретворень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню економічного потенціалу та його структурі
присвячені праці таких вчених як І.М. Школа [1], О.Ф. Ба-
лацький [2], О.М. Тищенко [3], В.І. Талах [4]. Теоретичні
основи механізму структурних перетворень розглянуті
у роботах  С.М. Чистова [5], Л.І. Дідківської [6], С.А. Єро-
хіна [7] та охоплюють переважно питання структурної
перебудови національної економіки, а не регіонального

потенціалу. Однак, незважаючи на велику кількість робіт,
питання економічного потенціалу регіону досі є дискус-
ійним та актуальним для поглибленого вивчення, а роз-
робка механізму його структурних перетворень є розг-
лянутою недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка механізму структур-

них перетворень економічного потенціалу Запорізького
регіону на основі аналізу його існуючої структури. Мета
дослідження зумовила визначення наступних основних
завдань: провести аналіз структури економічного потен-
ціалу регіону та визначити його недоліки; розробити
механізм структурних перетворень економічного потен-
ціалу Запорізького регіону.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Механізм структурних перетворень економічного
потенціалу регіону представляє собою систему конкрет-
них важелів, за допомогою яких вдосконалюється струк-
тура економічного потенціалу конкретного регіону. Ос-
новними його елементами є мета, завдання, принципи
та методи.

Ключовим елементом механізму структурних пере-
творень є методи, тобто сукупність способів, прийомів і
засобів впливу на структуру економічного потенціалу
регіону [6, с. 37]. Основними серед них є: створення рег-
іональних програм і планів, цільове фінансування пев-
них галузей чи суб’єктів господарювання, субсидії, пра-
вове та податкове регулювання, створення регіональних
інноваційних науково-технічних структур, кластерів, спец-
іальних економічних зон. Обрання конкретних методів
залежить від особливостей конкретного регіону, виявле-
них недоліків у структурі економічного потенціалу та
визначається наявними обсягами фінансування і бажа-
ною швидкістю змін.

Попова М. В., 2017©
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Виходячи з поняття та елементів механізму структур-
них перетворень економічного потенціалу регіону, про-
цес його розробки та впровадження можна представити
у вигляді послідовності 6 етапів, представлених на рис. 1.

Проведення комплексного аналізу структури еконо-
мічного потенціалу регіону базується на визначенні ос-
новних його складових та показників, які найкращим чи-
ном їх характеризують. Різні вчені пропонують врахову-
вати від 3 до 16 і більше структурних компонентів еконо-
мічного потенціалу. Узагальнення даних підходів дало
можливість виділити наступні його основні складові: ви-
робничий потенціал, природно-ресурсний потенціал,
трудовий потенціал, інвестиційний потенціал, інновацій-
ний потенціал. Дані структурні компоненти є основни-
ми, але зважаючи на наявність значних відмінностей між
окремими регіонами та наявними на їх території ресур-
сами, при визначенні структури потенціалу конкретного
регіону для врахування усіх складових його економічних
ресурсів можуть бути додані певні компоненти, які є важ-
ливими для даного регіону та не враховуються в основ-
них складових.

На основі детального аналізу характеристик і показ-
ників економіки Запорізької області виявлено, що для
комплексного аналізу структури економічного потенці-
алу Запорізького регіону доцільним є включення до його
структури туристичного та транзитного потенціалів.
Виходячи з цього, побудована модель (рис. 2), у якій кожна
із його структурних компонент виражена кількісною ве-
личиною, яка характеризує наявні в регіоні ресурси, що
створюють дану компоненту.

Детальний аналіз динаміки даних показників струк-
турних елементів економічного потенціалу Запорізької
області з використанням статистичних даних за 2010-
2014 рр. [8; 9; 10; 11; 12] виявив наступні його проблеми:

а) недостатність розвитку інноваційного потенціалу;
б) недостатність розвитку інвестиційного потенціалу;
в) недостатність розвитку виробничого потенціалу.

Рисунок 1 – Алгоритм процесу розробки та впровадження механізму структурних перетворень
економічного потенціалу регіону
Довідково: розробка автора

Дані проблеми структури економічного потенціалу
викликані рядом недоліків:

а) проблеми інноваційного потенціалу:
1) суттєве зменшення кількості працівників, які

здійснюють науково-технічні роботи (з 6 474 [8] до
5 419 чол. [12]);

2) зменшення кількості вищих навчальних закладів (з
37 [8] до 26 [12]);

3) недостатня кількість інноваційно-активних
підприємств (лише 116 із 49 534 підприємств області [12]);

б) проблеми виробничого потенціалу:
1) високий ступінь зносу основних засобів (72,6% [12]);
2) більш низький темп оновлення основних фондів у

порівняння із загальноукраїнським;
в) проблеми інвестиційного потенціалу:
1) зменшення обсягів капітальних інвестицій (з 8 445

млн. грн. [9] до 7 368 млн. грн. [12]).
Другим етапом розробки механізму структурних пе-

ретворень економічного потенціалу Запорізького регіо-
ну є визначення його основної мети та завдань. На ос-
нові проведеного аналізу структури економічного по-
тенціалу та виявлених недоліків, основною метою меха-
нізму структурних перетворень можна визначити покра-
щення структури економічного потенціалу Запорізько-
го регіону за рахунок збільшення інноваційного, інвес-
тиційного та виробничого потенціалів.

Виходячи із мети механізму структурних перетворень
та проведеного аналізу структури економічного потенц-
іалу Запорізької області, основними завданнями даного
механізму є:

оновлення основних засобів, підвищення технологіч-
ного та інформаційного рівня всіх сфер господарської
діяльності;

збільшення обсягів інвестицій у регіон;
збільшення кількості  інноваційно-активних

підприємств;
прискорення впровадження інновацій в регіоні;
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Рисунок 2 – Модель структури економічного потенціалу Запорізького регіону
Довідково: розробка автора

розвиток наукоємних галузей і виробництв.
Важливим при розробці механізму структурних пе-

ретворень є визначення основних принципів, на яких
ґрунтується подальше обрання методів його здійснення
та процес його впровадження та реалізації.

Основними принципами розробки та впровадження
механізму структурних перетворень економічного по-
тенціалу Запорізького регіону у даному дослідженні є:

унікальність – розробка із врахуванням особливос-
тей структури економічного потенціалу та рівня розвит-
ку саме Запорізького регіону;

опора переважно на власні можливості та ресурси
регіону;

розробка та реалізація даного механізму з урахуван-
ням наявних планів і програм розвитку регіону;

добровільність участі підприємств приватного секто-
ру економіки у розроблених заходах;

можливість подальшого доповнення, уточнення, вдос-
коналення обраних методів.

Найважливішим етапом розробки механізму струк-
турних перетворень економічного потенціалу Запорізь-
кого регіону є обрання методів, які будуть застосовані у
межах даного механізму для досягнення його мети та
виконання завдань.

До механізму структурних перетворень економічно-
го потенціалу Запорізького регіону доцільним є вклю-
чення наступних методів:

створення спеціальної (вільної) економічної зони на
території регіону;

створення інноваційних науково-технічних структур;
створення кластерів.
Основними функціональними завданнями, на вирі-

шення яких спрямоване створення вільної економічної
зони на території Запорізького регіону є:

залучення інвестицій;
розвиток малого і середнього бізнесу;
залучення і впровадження нових технологій.
Все це, в свою чергу, сприятиме оновленню основ-
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них засобів та їх модернізації. Для Запорізького регіону у
рамках даного механізму найбільш доцільним є створен-
ня вільної зони виробничого типу. Важливе значення для
ефективного структурного перетворення економічного
потенціалу Запорізького регіону має застосування ме-
тоду створення інноваційних науково-технічних структур.
Створення даних структур на території Запорізького ре-
гіону дозволить вирішити завдання структурної перебу-
дови, пов’язані із інтенсифікацією процесу розробки і
впровадження у виробництво новітніх технологій, підго-
товкою висококваліфікованих кадрів і, як наслідок,
збільшення кількості інноваційно-активних підприємств.

Для створення на території регіону найбільш прий-
нятними є наступні види інноваційних науково-техніч-

них структур: технопарки;  бізнес-інкубатори. Варто
відзначити, що на території Запорізького регіону  зареє-
стрований бізнес-інкубатор на базі державного підприє-
мства «Запорізький центр науково-технічної та економі-
чної інформації». Однак, дані про діяльність даного бізнес-
інкубатору відсутні, на основі чого можна зробити вис-
новки, що його діяльність не відповідає як потребам часу,
так і основним вимогам до діяльності даних структур.
Зважаючи на це, необхідним є не створення нового, а
налагодження роботи наявного на території регіону
бізнес-інкубатору.

Узагальнемо, розроблений механізм структурних пе-
ретворень економічного потенціалу Запорізького регіо-
ну представлений на рис. 3.

Рисунок 3 – Механізм структурних перетворень економічного потенціалу Запорізького регіону
Довідково: розробка автора



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

182           ISSN 2616-2032   Економічний вісник ЗНТУ. 2017. № 1

Створення на території регіону кластерів також є од-
ним із важливих інструментів збільшення частки вироб-
ничого та інноваційного потенціалів за рахунок підви-
щення ефективності роботи підприємств кластеру. Їх
діяльність повинна базуватися на взаємодії дослідників
та представників бізнесу. Варто також зазначити, що оз-
начений механізм, окрім реалізації визначених завдань,
створюватиме позитивний вплив і на інші складові по-
тенціалу за рахунок його комплексності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ

Результати даного дослідження підтвердили висуну-
ту гіпотезу про наявність певних недоліків у структурі
економічного потенціалу Запорізького регіону. На ос-
нові проведеного аналізу структури економічного по-
тенціалу Запорізького регіону та виявлених недоліків
розроблено механізм структурних перетворень економ-
ічного потенціалу Запорізького регіону. Основною ме-
тою даного механізму є покращення структури економ-
ічного потенціалу за рахунок зростання інноваційного,
інвестиційного та виробничого потенціалів. Він включає
наступні методи: створення на території Запорізької об-
ласті спеціальної (вільної) економічної зони виробничо-
го типу, створення технопарку, налагодження роботи існу-
ючого бізнес-інкубатору, створення кластерів.

Даний механізм є основою для проведення подаль-
шого дослідження, щодо покращення структури еконо-
міки Запорізького регіону та може бути використаний
для розробки програм регіонального розвитку.
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Попова М. В.
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА
В статье обобщен процесс разработки механизма структурных преобразований экономического потенци-

ала региона, сформирована модель, отражающая основные показатели структурных элементов экономичес-
кого потенциала Запорожского региона. В результате исследования подтверждена выдвинутая гипотеза о
наличии некоторых недостатков в структуре экономического потенциала Запорожского региона. На основе
анализа структурных элементов сформирован механизм структурных преобразований экономического по-
тенциала Запорожской области, основной целью которого является улучшение структуры экономического
потенциала за счет увеличения инновационного, инвестиционного и производственного потенциалов.

Ключевые слова: механизм структурных преобразований, структура экономического потенциала, произ-
водственный потенциал, инновационный потенциал, инвестиционный потенциал, свободная экономическая
зона, кластер, бизнес-инкубатор.
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Popova M.
DEVELOPING A MECHANISM OF STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC

POTENTIAL OF ZAPORIZHZHYA REGION
As a result of the research, the process of developing a mechanism for structural transformation of the economic

potential of the region has been generalized and the model that reflects the underlying performance of the structural
elements of the economic potential of Zaporizhzhya region has been created. The study confirmed the hypothesis of the
existence of certain deficiencies in the economic potential of Zaporizhzhya region. The mechanism of structural
transformation of the economic potential of Zaporizhzhya region has been formed on the basis of the analysis of structural
elements. Its main purpose is to improve the structure of economic potential by increasing innovation, investment and
production potential.

Keywords: mechanism of structural changes, the structure of economic potential, production potential, innovation
potential, investment potential, free economic zone, cluster, business incubator.
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РОЛЬ ГРУП ІНТЕРЕСІВ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ У
ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті обґрунтовано роль груп інтересів та передумови їх взаємодії у системі регіонального
менеджменту.

Розкрито сукупність груп інтересів, що розглядаються у розроблених в США та країнах Європи концепту-
альних документах та виділено тенденції у взаємодії між групами інтересів та суспільними інститутами в
Європі. Проаналізовано результати конференцій з проблем децентралізації та партисипативної демократії й
досвід залучення груп інтересів до регіонального управління в країнах Європи.

За результатам дослідження визначено передумови ефективної взаємодії груп інтересів у системі регіо-
нального менеджменту: ідентифікація груп інтересів із різних секторів суспільства, участь яких необхідна для
ефективного вирішення питань регіонального значення; розробка форм і способів реалізації взаємодії для цих
груп інтересів; аналіз потенційних ризиків у взаємодії груп інтересів.

Ключові слова: регіон, групи інтересів, система регіонального менеджменту, взаємодія, децентралізація,
громадянське суспільство.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перспектива побудови України як унітарної децент-

ралізованої держави вимагає перегляду існуючих ме-
ханізмів місцевого самоврядування на всіх рівнях. У май-
бутньому на рівень регіонального менеджменту перей-
де переважна більшість владних управлінських повнова-
жень, які сьогодні здебільшого віднесено до компетенції
центральних органів державного управління [5, с. 54].

У вирішенні місцевих проблем приймає участь вели-
чезна сукупність найрізноманітніших суб’єктів – органи
місцевого самоврядування, органи місцевої виконавчої
влади, підприємства різних форм власності та напрямів
діяльності, торгівельно-промислові палати, громадські
активісти, недержавні організації, представники медици-
ни, освіти й науки тощо. Дана сукупність акторів має
бути певним чином організована заради досягнення мети.
Кожен з цих суб’єктів має свою специфіку діяльності,
інтересів та відносин з іншими суб’єктами. Тому вини-
кає науково-практичне завдання дослідити, які переду-
мови необхідні для організації ефективної взаємодії груп
інтересів на регіональному та місцевому рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Варто відзначити, що проблематиці груп інтересів
присвячено багато праць українських учених, зокрема,
Балабаєвої З.В., Балути Т.П., Дубняка М., Єремєєвої І.А.
та Шаповал В.А., Квітки С.А.,  Мельника Ю.П.,  Радченко
Л.М., Рейтеровича І.В. та Телешуна С.О., Рудницького
С.В. У роботах названих авторів досліджено теоретичні
підходи до груп інтересів [3; 9; 13; 17], їх класифікацію [9;
13; 14; 17], розвиток [3; 14; 18], роль діяльності у пол-
ітичній системі [2; 3; 9; 13ч15; 19; 20], взаємодію з держа-
вою [2; 3; 8; 10]. Проте предметом більшості цих дослід-
жень є діяльність груп інтересів узагалі, в масштабі дер-

жави, й вивченню груп інтересів на регіональному рівні
присвячені лише окремі аспекти наукових робіт.

Крім того, зауважимо, що дефініції регіональних груп
інтересів здебільшого визначають з точок зору економі-
ки та елітології. Дубіщев В.П. та Островський І.А. розгля-
дають регіональні групи інтересів як «промислові та
фінансові структури, які сформувалися як регіональні в
результаті процесів структурної перебудови економіки
й перерозподілу прав власності» [7, с. 33]. Схожої думки
дотримується Рибалка С.В., вказуючи, що регіональни-
ми групами інтересів в українських пострадянських умо-
вах стали регіональні політичні еліти, що мають зв’язок із
галузевою економічною структурою регіону [16, с. 178].
У досліджені Левенець С.В. під регіональними групами
інтересів розуміються «альянси політичної та економіч-
ної еліт на певній території» [11, с. 438]. Отже, неповною
мірою висвітлена проблематика груп інтересів у системі
регіонального менеджменту, їх склад, взаємодія та відно-
сини.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування місця груп інтересів та

передумов їх взаємодії у функціонуванні системи регіо-
нального менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У результаті розповсюдження принципів регіоналізації

та децентралізації суспільно-політичне життя у розвину-
тих зарубіжних країнах корінним чином трансформува-
лося. У 80-тих ХХ століття видатний соціолог та футуро-
лог Елвін Тоффлер у праці «Третя хвиля» звернув увагу
на інституційну перевантаженість політичних структур
багатьох країн та наголосив на необхідності впроваджен-
ня принципу, який він назвав «розділенням рішень». За
Тоффлером, «необхідно розділити рішення й перероз-
поділити їх – розділити їх більш широко та змінювати місце

Хандога М. М., 2017©
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прийняття рішень так, як того потребують самі пробле-
ми» [21, с. 679]. Саме передача рішень туди, куди вони
відносяться, є сутністю децентралізації публічної влади.

Реформування територіальної організації влади тісно
пов’язане із розвитком партисипативної демократії – за-
лученням до управління державою широких мас насе-
лення, активних громадян, різноманітних недержавних
організацій на принципах діалогу, співпраці, відкритості
та відповідальності. Групи інтересів виходять на перший
план, і це знаходить відображення у концептуальних та
нормативних документах.

Наприклад, у «Проекті керівних принципів громадсь-
кої участі в прийнятті політичних рішень» стверджуєть-
ся, що партнерство та спільне прийняття рішень пред-
ставляють собою прогресивний рівень громадської
участі, в якому індивіди, недержавні організації та заці-
кавлені сторони мають можливість залучатися до фаз
процесу прийняття рішень – постановки мети, проекту-
вання, прийняття рішення, його реалізації, моніторингу
та формулювання нової мети [27]. Участь у процесах
прийняття рішень має бути гарантована на всіх рівнях –
місцевому, регіональному та національному. В Об-
’єднанні міст та органів місцевого самоврядування
(United Cities and Local Governments, UCLG) вважають,
що інтегровані регіональні та локальні стратегічні плани
потребують активної участі та залучення територіаль-
них спільнот та місцевих зацікавлених сторін [32].

На нашу думку, в цьому дослідженні не варто при-
діляти увагу аспектам класифікації груп інтересів, які вже
висвітлені в працях [9; 13; 14; 17]. Розглянемо тільки, які
конкретно групи інтересів виділяють у документах сто-
совно регіонального та місцевого управління.

В європейській концепції Місцевого розвитку під ке-
рівництвом громади (Community-led Local Development,
CLLD) одним з ключових компонентів є місцеві ініціа-
тивні групи (local action groups), які мають складатися з
представників місцевих та публічних соціально-економ-
ічних інтересів, таких як підприємці та їх спілки, місцева
влада, районні об’єднання громадян за місцем прожи-
вання або сільські об’єднання, групи громадян (такі як
меншини, громадяни похилого віку, жінки / чоловіки,
молодь и т. д), общинні та волонтерські організації тощо
[25].

Згідно посібника для місцевих державних службовців
«Планування для посилення місцевої демократії»
(Planning for Stronger Local Democracy), розробленому
за сприянням Національної ліги міст (США), державним
посадовцям слід звернути увагу на так звані «громадські
активи» (civic assets): будь-які ресурси  в суспільстві –
будівля, організація, програма – які з’єднують громадян
між собою та їх інституціями шляхом, що спонукає та
підтримує співпрацю, обговорення та спільну відпові-
дальність [28, с. 3]. Потенційний перелік організацій та
груп населення, запропонований у посібнику, дуже ши-
рокий [28, с. 3]: бізнес-спільноти, освітні установи (шко-
ли, коледжі та університети, бібліотеки), релігійні спільно-

ти, лікарні, громадські фонди та центри, групи просу-
вання расової рівності, організації з надання послуг
іммігрантам, районні об’єднання громадян за місцем
проживання, молодіжні групи, засоби масової інфор-
мації (газети, радіо, телевізійні студії, онлайн-медіа), пол-
іція тощо.

Вищезгаданий перелік не є вичерпним і дещо спе-
цифічний для американських реалій,  проте він дає уяв-
лення про велику множину груп інтересів. Отже, носієм
і місцевих, і регіональних інтересів є населення відповід-
ної території. Потрібно згадати, що один і той самий
індивід може одночасно перебувати у кількох групах інте-
ресів – явище, що за Девідом Б. Труменом називається
перехресним членством. «Різноманіття діяльності індив-
іда та інтересів, що виникають у цьому зв’язку, робить
його членом цілої сукупності як реальних, так і потенцій-
них суспільних груп» [22, с. 311].

Звичайно, у громадянському суспільстві групи інте-
ресів не існують ізольовано, а взаємодіють між собою та
інститутами держави, оскільки це сприяє більш ефек-
тивній і узгодженій трансляції важливих проблем та по-
треб громадськості до політичної арени. З початку ХХІ
століття у Європі відбувається підвищення кількості та
складності зв’язків між різноманітними групами сусп-
ільства. Із дослідження Карло Руззи [24, с. 49-69], профе-
сора політичної соціології університету Тренто (Італія),
випливає, що у Європейському Союзі новим шляхом
змінюється структура та відносини у громадянському
суспільстві. По-перше, існує велика кількість громадянсь-
ких груп, між якими часто відбувається кооперація. По-
друге, вони координуються групами публічних інтересів
із різним степенем формалізації і територіальною осно-
вою різного рівня. При цьому групи публічних інтересів
можуть представляти собою «мозкові центри» професі-
оналів, наближених до середовища формування політи-
ки та часто пов’язаних з організаціями низового рівня. І
громадянські групи, і групи публічних інтересів об’єдну-
ються та співпрацюють з організаціями соціальних рухів.
Разом з тим, самий сектор соціальних рухів стає все більш
фрагментованим та інституціолізованим.

Беручи до уваги той факт, що Україна не залишається
у стороні від цих процесів, і що взаємодія груп інтересів
посилюється завдяки мережі Інтернет, можна зробити
висновок: розробка способів координації зусиль зацікав-
лених груп на всіх територіальних рівнях стає вкрай не-
обхідною.

Торкаючись питання науково-методичних підходів до
залучення груп інтересів до регіонального управління,
доцільно звернути увагу на праці зарубіжних вчених.

Серед сучасних визнаних світових експертів у регіо-
нальному управлінні, прийнятті рішень на регіонально-
му рівні та проблемам урбанізації виділяються Кетрін А.
Фостер та Вільям Р. Барнз (США). Вони є авторами нової
концепції регіонального управління, вперше опубліко-
ваної 2012 року в журналі Urban Affairs Review. Того ж
року концепцію презентували на конференції Європейсь-
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кої асоціації дослідження міст [33] та розробили до прак-
тичного посібника для керівників [34].

Особливість концепції полягає у тому, що вона фоку-
сується не на формах управління, а на засобах досягнен-
ня цілей співпрацею людей та організацій різноманітних
секторів та юрисдикцій. Концепція складається з п’яти
«вимірів» (dimensions), до кожного з яких наведено кілька
індикаторів, або факторів. Поряд з програмою дій
(Agenda), внутрішнім потенціалом (Internal Capacity),
зовнішнім потенціалом (External Capacity) та досвідом
реалізації (Implementation Experience) ключовим виміром
є група акторів (Actor Group). Щоб визначити її склад,
автори пропонують обміркувати, зокрема, такі питання
[34, с. 17]:

– «Хто є ключовими особами та організаціями, при-
четними до вирішення проблеми, із різних секторів (пуб-
лічного, приватного, громадського, академічного); юрис-
дикцій (муніципалітетів, округів, органів самоврядуван-
ня спеціального призначення, держави); та рівнів (місце-
вого, регіонального, державного, федерального, міжна-
ціонального, глобального)?»;

– «Яка природа участі акторів у вирішенні пробле-
ми?»;

– «Якого роду владою, що може сприяти досягнен-
ню успіху, володіє потенційний актор?».

Таким чином, за цією концепцією, до групи акторів
регіонального управління залучаються представники
широкого кола груп інтересів, що прямо братимуть
участь у вирішенні питань регіонального значення.

У працях вітчизняних науковців, що досліджують рег-
іональний менеджмент, значення взаємодії груп інтересів
визнається опосередковано; вони розглядаються більш
абстрактно:

– як суб’єкти соціально-економічних процесів регіо-
ну [1, с. 12];

– як елементи регіональної системи [12, с. 21];
-– як суб’єкти прийняття і реалізації рішень щодо

функціонування регіональної суспільної системи зага-
лом і будь-яких приналежних до неї підсистем тощо [5, с.
54].

При цьому, на думку ряду вчених [1; 4; 12], особливе
значення має застосування принципів самоорганізації
та синергізму. На думку Масловської Л.Ц., у багатоман-
ітності проблем управління розвитком регіонів чи не
основною є проблема самоорганізації як основної
функції регіональних управлінських інституцій [12, с. 21].
Бавико О.Є. вважає, що поняття синергізму відображає
добровільне, взаємовигідне й скоординоване співробіт-
ництво всіх суб’єктів соціально-економічних процесів,
що приносить загальне благополуччя [1, с. 12].

Процеси децентралізації влади у країнах Європейсь-
кого Союзу тривають, і, незважаючи на значний прогрес,
стикаються з різними труднощами, зокрема, у балансу-
ванні національної та місцевої демократії. За висновка-
ми учасників симпозіуму «Вплив регіоналізації, міжму-
ніципальної кооперації та метрополітенізації  на управл-

іння на місцевому, регіональному та національному
рівнях» (Братислава, 30 червня – 2 липня 2016 року), «у
багатьох випадках децентралізація та зусилля з побудови
нових територіальних структур або моделей кооперації
призвели до конституційних (структурних – прим. авт.)
проблем» [31]. Було визнано, що існує нагальна потреба
у подальшому порівняльному дослідженні глибини та
моделей самоуправління і децентралізації.

Іншим суттєвим моментом є практична реалізація
ідей партисипативної демократії. На противагу задекла-
рованим принципам, дійсна європейська система парти-
сипативної демократії виявляється недосконалою. На
конференції «Демократична участь у громадській
Європі: Що далі для ЄС?» (Ліверпуль, 16 травня 2016 року)
громадські активісти та науковці констатували, що існу-
ючі інструменти громадської участі «неповністю вико-
ристовуються», «слабко сполучені з громадянами», «ма-
ють значні конструктивні недоліки» та «нереалізований
потенціал» [26].

Схожі інституційні проблеми існують і в Україні. За
висновками Всеукраїнського форуму учених право-
знавців «Новітній конституційний процес в Україні: пи-
тання децентралізації влади» (листопад 2015 року), суттє-
вим недоліком сучасного конституційного регулювання
місцевого самоврядування є відсутність закріпленого
переліку форм безпосередньої демократії, що можуть
застосовуватися на місцевому рівні, та загальних засад їх
реалізації [6, с. 66].

Із проголошенням курсу на децентралізацію в Україні
зростає усвідомлення того, що ефективно досягнути
мети реформ неможливо без розуміння відносин дер-
жави і громадянського суспільства. Як відмічає Балабає-
ва З., «враховуючи різноманіття  функціонування  регіо-
нальних  політичних спільнот, викликане об’єктивними
відмінностями в соціально-економічному та політично-
му становищі окремих регіонів,  великий  інтерес  для
дослідників  представляють  особливості  взаємодії  груп
інтересів  та  органів регіональної влади, особливо в умо-
вах децентралізації управління» [2, с. 6]. У зв’язку з цим
виникає потреба в знаннях і вивченні досвіду розвине-
них країн із встановлення взаємодії груп інтересів на ре-
гіональному та місцевому рівні.

Цікавим прикладом є досвід Фінляндії у реалізації
політик Європейського союзу стосовно розвитку регі-
онів та сільських територій. Міхаель Кулл у дослідженні
побудови, інституціоналізації та трансформації регіо-
нального та місцевого управління в Фінляндії [30] дослі-
див аспекти реалізації програми  ERDF (англ. European
Regional Development Fund, Європейський фонд регіо-
нального розвитку) та програми LEADER+ (фр. Liaison
Entre Actions de Dйveloppement de l’Йconomie Rurale,
Зв’язки між діяльністю з розвитку та сільською економі-
кою). Вчений дійшов наступних висновків: по-перше,
статус акторів у регіональному управління залежить не
тільки від бажання держави ділитися владою, а й від ба-
жання регіональних акторів співпрацювати; по-друге,
реалізація програми LEADER+ залучила до управління
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місцевих акторів набагато ефективніше, ніж ERDF.
У період 2000-2006 років реалізація програм струк-

турних фондів  у Фінляндії характеризувалася протиріч-
чями у відносинах між центральним рівнем управління
та регіональними радами з одного боку, та між регіо-
нальними радами та центрами зайнятості та економіч-
ного розвитку з іншого. Крім того, активне включення
приватних та соціальних акторів часто не мало місця че-
рез структурні проблеми, такі як нестача ресурсів, що
перешкоджало організаціям брати участь [30, с. 27-30].

У той самий період фінська програма LEADER+ до-
сягла визначних результатів завдяки застосуванню так
званого принципу «трьох сторін» (tripartition), який пе-
редбачав сполучення виконавчих комітетів місцевих
ініціативних груп, що мали складатися з рівної кількості
представників місцевих сільських жителів, місцевих об-
’єднань та підприємств і місцевої адміністрації [30, с. 33-
34]. На думку М. Кулла, факторами успіху стали децент-
ралізація прийняття рішень та залучення широкого кола
різноманітних соціальних груп та установ. Результати зга-
даного дослідження – ще один аргумент на користь де-
централізації управління та розвитку регіонального ме-
неджменту: залучення груп інтересів до управління рег-
іонального та місцевого рівнів та встановлення взаємодії
між ними призводить до успішної реалізації програм
регіонального розвитку.

Схожий підхід до вивчення організаційних аспектів
фінансових програм Європейського Союзу використо-
вує науковець Міхаель Бьохер, який аналізує регіональ-
не управління у програмах «Active Regions» та вже зга-
дуваної LEADER+ у Німеччині. Бьохер виділяє характерні
риси сучасного регіонального управління, серед яких є
управління стимулами шляхом використання різних
інструментів та форм, і неодмінною складовою цього є
регіональний менеджмент як організаційне і управлінсь-
ке ядро. За Бьохером, «головним завданням регіональ-
ного менеджменту є організація співпраці та мереж й
інтеграція важливих акторів» [29].

Фінансова програма «Regionen Aktiv – Land gestaltet
Zukunft» (нім. «Активні регіони – формуючи майбутнє
сільських територій») була започаткована 2001 року Фе-
деральним міністерством продовольства, сільського гос-
подарства та захисту прав споживачів з метою посилен-
ня сільських територій, зміцнення орієнтації на спожива-
ча та здійснення екологічного та безпечного для довкілля
землекористування [23].

За концепцією «Active Regions», рішення прийма-
ються через регіональне партнерство – мережу регіональ-
них акторів, які оцінюють та обирають проекти та надають
консультації для стратегічних рішень. Регіональне партнер-
ство представляє всі важливі соціальні групи, публічних
та приватних діячів, органи місцевого самоврядування та
адміністрації [29]. У свою чергу, програма підтримки
сільських територій LEADER+ передбачала відкритість
участі для всіх громадян та – М. Бьохер звертає на це увагу
– обмежувала представництво регіональних і місцевих
органів самоврядування та адміністрації до 50%.

У дослідженні реалізації вищезазначених програм у
регіонах Німеччини М. Бьохер констатує конфлікти між
їх учасниками та порушення основоположних принципів
їх концепцій [29], які можна розподілити на типи:

а) конфлікти між органами влади та місцевими ініціа-
тивними групами через відсутність демократичної легі-
тимізації останніх. Хоча місцеві ініціативні групи були
спроможні приймати важливі рішення, вони не мали
чіткої легітимності на відміну від регіональних та місце-
вих органів влади, які через це не вважали підтримку
місцевих ініціативних груп необхідною.

б) конфлікти всередині мереж акторів. Незважаючи
на принцип представництва всіх зацікавлених сторін та
громадян, окремі мережі акторів перешкоджали участі
деяких груп, намагаючись захистити власні інтереси.

в) конфлікти між регіональним і федеральними рівня-
ми влади. Тиск з боку вищих органів державної влади в
окремих випадках призводив до того, що місцеві ініціа-
тивні групи не були тими, хто дійсно приймав рішення
про проекти та кошти.

г) конфлікти, пов’язані з розподіленням фінансуван-
ня.

У підсумках дослідження М. Бьохер робить висно-
вок, що, незважаючи на вищезазначені проблеми, про-
грама LEADER+ призвела до інноваційної організації
участі різноманітних організацій та громадян в управлінні
регіональним розвитком та підвищила шанси раніше
слабких груп інтересів увійти до складу регіональних
мереж.

Отже, українським реформаторам слід передбачити
аналогічні потенційні проблеми у процесі реалізації ре-
форми державного управління. Потрібно врахувати та-
кож і негативний досвід розвинених європейських країн,
незважаючи на те, що децентралізація публічної влади в
них почалася набагато раніше. Результати зарубіжних
досліджень вказують, що активне залучення груп інте-
ресів із різноманітних секторів суспільства сприяє більш
демократичному та дієвому вирішенню питань регіо-
нального та місцевого рівня.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження визначено, що рефор-

ма територіальної організації влади (децентралізація)
потребує створення принципово іншої системи суспіль-
них зв’язків та відносин, яка має ґрунтуватися на усвідом-
ленні і балансуванні інтересів груп населення регіону.

Для налагодження ефективної взаємодії груп інтересів
у системі регіонального менеджменту необхідно забез-
печити передумови, а саме: ідентифікацію груп інтересів
із різних секторів суспільства, участь яких необхідна для
ефективного вирішення проблем; розробку форми і спо-
собів реалізації взаємодії для цих груп інтересів.

Крім того, досвід реалізації програм регіонального
розвитку в Європі вказує, що у процесі реформування
неможливо уникнути конфліктів між групами інтересів з
приводу розподілу влади та ресурсів. Вважаємо доціль-
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ним аналіз можливих ризиків виникнення конфліктів та
розробку засобів їх мінімізації та усунення.

Перспективи подальших розробок у цьому напрямі
полягають у дослідженні форм і способів реалізації взає-
модії груп інтересів як елементів системи регіонального
менеджменту.
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Хандога М. М.
МЕСТО ГРУПП ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФУНКЦИОНИРОВА-

НИИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье обосновано роль групп интересов и предпосылки их взаимодействия в системе регионального

менеджмента.
Раскрыта совокупность групп интересов, рассматриваемых в разработанных в США и странах Европы

концептуальных документах. Проанализированы результаты конференций по проблемам децентрализации и
партисипативной демократии и опыт привлечения групп интересов к региональному управлению в странах
Европы.

По результатам исследования определены предпосылки эффективного взаимодействия групп интересов в
системе регионального менеджмента: идентификация групп интересов из различных секторов общества,
участие которых необходимо для эффективного решения вопросов регионального значения; разработка форм
и способов реализации взаимодействия этих групп интересов; анализ потенциальных рисков во взаимодей-
ствии групп интересов.

Ключевые слова: регион, группы интересов, система регионального менеджмента, взаимодействие, децен-
трализация, гражданское общество.

Khandoga M. M.
PLACE AND INTERACTION PREREQUISITES OF INTEREST GROUPS IN FUNCTIONING OF

REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM
The paper substantiates the role and interaction prerequisites of interest groups in functioning of regional management

system.
The set of interest groups considered in conceptual documents and manuals developed in the US and European

countries is disclosed. The results of conferences on the problems of decentralization and participative democracy and the
experience of interest groups engagement in regional governance in European countries are analyzed.

The prerequisites for effective interest groups interaction in the regional management system based on the research
findings are defined: identification of interest groups representing different sectors of society, whose participation is
necessary for effective solution issues of regional importance; the development of forms and ways to realize the interaction
of these interest groups; analysis of potential risks in interest group interaction.

Key words: region, interest groups, regional management system, interaction, decentralization, civil society.
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