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Вступ 

 
Класик стратегічного менеджменту П. Друкер основою успіху 

будь-якого бізнесу вважав інновації і маркетинг. Це його  
твердження набуває особливої актуальності в сучасній перманен-
тно мінливій економіці, коли розвиток НТП призводить до швид-
кого морального старіння техніки і технологій, процеси глобалі-
зації – до різкого загострення конкуренції з боку вітчизняних і 
зарубіжних товаровиробників, кризові явища в економіці – до 
змін купівельної спроможності, а, відповідно, і запитів основних 
груп споживачів тощо. 

У цих умовах виживають і розвиваються, насамперед, ті това-
ровиробники, які своєчасно ідентифікують незадоволені потреби і 
запити споживачів, знаходять способи кращого ніж конкуренти 
задоволення існуючих і перспективних потреб, можуть запропо-
нувати на ринку удосконалені чи нові продукти, які задовольня-
ють існуючі потреби, але іншим, більш ефективним способом, 
здатні сформувати і розвивати нові потреби. 

З цих позицій у монографії маркетинг розглядається як мето-
дологія і, одночасно, система інструментів і методів орієнтації 
виробництва і збуту на задоволення існуючих і перспективних 
потреб і запитів споживачів, формування і стимулювання попиту. 

Інновації виступають як засоби підвищення ефективності ви-
користання наявних ресурсів, адаптації господарюючих суб’єктів 
до постійних змін умов зовнішнього середовища, які здатні забез-
печити їх тривале виживання і розвиток відповідно до обраної 
місії, як сукупності споживчих якостей втілених у нових або мо-
дернізованих продуктах, що забезпечують більший ступінь задо-
волення потреб і запитів споживачів і є ефективними у процесі їх 
виробництва, збуту і споживання. 

Відповідно до викладеного, авторами досліджено низку про-
блем маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту як 
основних елементів системи управління ринково-орієнтованою 
інноваційною діяльністю на різних рінях узагальнення (держа-
вному, регіональному, окремого підприємства). Авторські розро-
бки стосуються як теоретичних, так і прикладних аспектів мар-
кетингу та менеджменту інновацій, зокрема їх використання в 
управлінні інноваційною діяльність підприємств і установ різ-
них галузей. 
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У монографії викладено підходи до управління стратегіями 
розвитку сучасного підприємства, показано роль інновацій у за-
безпеченні стійких конкурентних переваг. 

Значної уваги приділено використанню новітніх інструментів і 
методів маркетингу, зокрема: соціально-етичному маркетингу, 
застосування якого надає змогу розв’язувати протиріччя соціо-
еколого-економічних інтересів суб’єктів інноваційного процесу та 
забезпечує їх баланс; маркетингу партнерських відносин, що на-
буває особливої актуальності при формуванні, підтриманні та 
розвитку взаємовигідних відносин з економічними контрагента-
ми, є ефективним засобом забезпечення конкурентних переваг; 
удосконаленню інструментів комплексу маркетингу тощо. 

Сутністю інновацій і інноваційної діяльності є зміни, що розг-
лядаються як джерело доходу. Практика свідчить, що зміни зав-
жди пов’язані з ризиком, який є одним з основних стримуючих 
факторів активізації інноваційної діяльності. З урахуванням цьо-
го, авторами розкрито питання аналізу та управління інновацій-
ними і маркетинговими ризиками на різних стадіях інноваційно-
го циклу. 

Досліджено окремі проблеми підвищення ефективності реалі-
зації і розвитку потенціалу інноваційного розвитку на регіональ-
ному та проектному рівнях, висвітлено особливості використання 
потенціалу інноваційного розвитку прикордонних територій. 

Враховуючи роль інформації і знань як одних із головних фак-
торів зростання в інформаційній економіці (економіці знань, пост-
індустріальній економіці) авторами висвітлено окремі аспекти 
управління знаннями в ряді сфер людської діяльності. 

У монографії представлено результати досліджень представни-
ків різних наукових шкіл, що дозволило всебічно з різних поглядів 
підійти до аналізу та вирішення завдань маркетингу інновацій та 
інноваційного менеджменту, висвітлити особливості маркетингової 
та інноваційної діяльності у їхньому логічному взаємозв'язку в 
процесі забезпечення конкурентних переваг підприємств та уста-
нов в умовах переходу до постіндустріальної економіки. 

До монографії ввійшли праці учасників VI Міжнародної нау-
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маркетингу», результати досліджень за науковою держбюджет-
ною темою «Розроблення механізму впровадження екологічних 
інновацій», № ДР 0112U001378 та ініціативною науковою темою 
«Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення 
інноваційного розвитку економічних систем», № ДР 0109U008930. 
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Розділ 1 
 

Теоретико-методичні та прикладні аспекти 
формування стратегії розвитку 

сучасного підприємства 
 
 

1.1. Концептуальні основи використання 
динамічного підходу в теорії конкуренції 

 
Дискусія про природу конкуренції, її форми і місце в системі 

ринкових моделей не припиняється впродовж останніх 15 років, 
як у російських, так і у вітчизняних наукових колах, що безсумні-
вно вказує на нерозв’язаність цілого комплексу проблем теорії та 
практики конкуренції. У дослідженнях відомих російських учених 
(С.Б. Авдашева [5], Ю.В. Тарануха [43], М.І. Гельвановський [10], 
А.Ю. Юданов [48], А.Є. Шастітко, С.Г. Светуньков [39]) у контекс-
ті формування державної інноваційної політики з новою гостро-
тою піднімаються питання виміру конкуренції, активізації дер-
жавної антимонопольної політики, домінування того або іншого 
підходу до пояснення природи конкуренції (поведінковий, струк-
турний, функціональний) і нарешті про наявність і цілісність 
теорії конкуренції. Так С.Г. Светуньков стверджує, що «загальна 
теорія конкуренції нас не влаштовує, і більше того, на мій погляд, 
її не існує. Учений, що намагається вивчити дане явище, зрозумі-
ти її властивості, знайти деякі закономірності, неминуче заглиб-
люється в рішення якихось часткових проблем конкуренції й по-
чинає розробляти часткові теорії. Таких часткових теорій у цій 
сфері досить багато. Саме цікаве, що вони конкурують один з од-
ним. У теорії конкуренції є конкуренція теорій. Але синтез цих 
часткових теорій у єдину системну теорію поки неможли-
вий» [39, с. 18]. 

Ми частково згодні з даною позицією, однак паралельно хоті-
лося б указати на очевидний характер якнайшвидшого подолан-
ня даних протиріч через високу практичну затребуваність мето-
дів і технологій діагностики конкуренції на різних рівнях (мікро-, 
мезо-, макрорівні). 
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Актуалізацію задач дослідження конкуренції підтверджується 
Розпорядженням КМУ від 19 вересня 2012 р. (№ 690-р) «Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку кон-
куренції на 2013-2023 роки», в якій, зокрема, зазначено, що «за-
безпечення розвитку конкуренції на товарних ринках є важли-
вим фактором підвищення ефективності функціонування таких 
ринків та економіки в цілому. Наявність ефективної конкуренції 
забезпечує встановлення цін на рівні, наближеному до граничних 
витрат, найбільш повне використання ресурсів, сприяє створенню 
нових видів продукції, робіт і послуг, розробленню нових способів 
їх виробництва та розповсюдження. Рівень розвитку конкуренції 
на товарних ринках залишається низьким, що негативно впливає 
на ефективність їх функціонування. Ознаками недостатнього 
рівня розвитку конкуренції є: необґрунтоване зростання цін, яке 
не може бути пояснено впливом інших факторів; підвищення 
рівня концентрації товарних ринків та значна їх монополізація; 
низький рівень продуктивності праці та інноваційної спрямова-
ності національної економіки» [23]. 

Ґрунтуючись на аналізі причин виникнення проблем у сфері 
конкурентних відносин, розробники концепції пропонують опти-
мальний варіант розв’язання проблеми зростання рівня монопо-
лізації, який передбачає «виконання центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, державними органами комплексу 
заходів, спрямованих на розвиток конкуренції». Вочевидь слаб-
кість методологічної проробки системи заходів оскільки 
суб’єктами цього процесу зафіксовано державні органи, а конку-
рентні відносини формуються переважно в умовах ринкового се-
редовища, в якому центральне місце посідають господарюючі 
суб’єкти. Крім того виникає питання щодо трактування процесу 
«розвитку конкуренції» саме в сучасних умовах. Критичні заува-
ження можливо втратять актуальність за умови розробки та  
прийняття до реалізації Загальнодержавної програми розвитку 
конкуренції на 2013-2023 роки, але завдання майбутнього. 

Коли кажуть: «Навіщо потрібно управляти розвитком конку-
ренції? Вона сама розвинеться», можна сміло відповісти: «Ні, не 
сама.» За теорією конкуренції в тій версії, що близька завданням 
даного дослідження, стоїть величезний комплекс ідей про те, до 
яких результатів вона приводить або здатна привести при грамо-
тному підході до її аналізу: до нововведень, економічного розвит-
ку, зростання добробуту і якості життя. 
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У цьому значенні хотілося б виділити два принципових моме-
нти, здатних істотно скорегувати задачу подальшого вдосконалю-
вання теорії конкуренції: 

− указати на необхідність вивчення конкуренції не тільки в 

статиці, але й у динаміці; 

− обґрунтувати актуальність застосування гіпотези фрак-

тального ринку для цілей подолання протиріч у розумінні при-

роди конкурентного процесу. 

У першому випадку необхідно звернутися до результатів дос-
ліджень Ю.В. Таранухи, що запропонував у роботі [43] розмежо-
вувати статику й динаміку конкурентного процесу. Він відзначає, 
що «конкуренція є наслідком розвитку певних явищ, що вказує на 
її мінливість і тим самим однозначно свідчить про те, що конку-
ренція по своїй природі - процес... Але чи виходить із цього, що 
вона не може досліджуватися як стан, тобто статично? Це можли-
во, якщо мова йде про застосування статичного підходу як метод 
аналізу при чіткому усвідомленні властивих йому обме-
жень» [43, c. 519]. 

Таким чином, актуальність, раціональність і затребуваність 
динамічних досліджень до конкурентної боротьби можна сформу-
лювати в такий спосіб: 

− конкуренція по своїй природі еволюційний процес, що зав-
жди знаходиться в стані нерівноваги, що обумовлює її розвиток; 

− у деяких просторово-часових координатах вона може мати 
такі зміни, які не зачіпають якісних ознак (кількісний ріст обся-
гів виробництва, виторгу й т. ін.); у цьому випадку її можна вва-
жати такою що володіє ознакою стабільності, і в цьому випадку 
розглядати як об'єкт статичного аналізу; 

− статичний аналіз дозволяє не тільки виявити елементну базу 
явища конкуренції (форми, методи, суб'єкти, об'єкти), але й дає 
можливість констатувати кількісні зміни; 

− для прийняття стратегічних рішень простої констатації кіль-
кісних приростів недостатньо, необхідно встановити природу 
джерел розвитку явища конкуренції, оцінити характер динаміки, 
виявити вектор розвитку; 

− у більшості випадків безперервні зміни викликають перехід у 
нову якість, тобто здійснюється стрибок, джерелом якого на рівні 
господарюючих суб'єктів може бути інновація; 

− інноваційний розвиток і розвиток конкуренції – явища взає-
мозалежні і взаємообумовлені, отже, можна говорити про необ-



 
17 

хідність розгляду й удосконалювання теорії конкуренції в кон-
тексті задач інноваційного розвитку економічних систем. 

У цьому випадку ми повинні ще раз указати на перспектив-
ність всебічного аналізу й оцінки конкурентної динаміки галузей 

і ринків і при цьому констатувати факт відсутності категорії 
«конкурентна динаміка» у системі теоретичних і методичних пог-
лядів на теорію конкуренції. На перший погляд складно виявити 
ступінь впливу інноваційної теорії та теорію конкуренції. Тим 
часом для практиків очевидний той факт, що довгострокову й 
стійку конкурентну перевагу забезпечує саме інновація. 

Якщо на державному рівні говорять про «розвиток конкурен-
ції», значить законодавча база певною мірою готова приймати й 
розуміти конкуренцію як процес. Однак загальноприйнятими до 
вивчення конкуренції є поведінковий, структурний і функціона-
льний підходи. Роль і місце динамічного підходу ще тільки має 
бути визначені, незважаючи на очевидну перспективність дина-
мічних досліджень впливу інноваційної поведінки на конкурент-
ну поведінку господарюючих суб'єктів. 

На нашу думку, на початковій стадії необхідно визначитися з 
тим яке місце займає динамічний підхід у системі існуючих, тобто 
це система заснована на включенні окремих елементів трьох ос-
новних або зовсім самостійна точка зору на природу конкуренції. 
Той факт, що конкурентному процесу властиві кількісні зміни 
короткострокового характеру ще раз підтверджує можливість і 
необхідність статичних досліджень. Тому, на нашу думку, рано 
говорити про повну самостійність динамічного підходу. У цій га-
лузі потрібні зусилля не однієї, а декількох економічних шкіл. 
Але на даному етапі можна вказати на перспективність викорис-
тання апарата економічної діагностики для коригування існую-
чих підходів до аналізу конкуренції, оцінки конкурентоспромож-
ності й прогнозування конкурентних переваг складних, багаторі-
вневих економічних систем. 

Складно, але існує гостра необхідність знівелюювати недоліки 
існуючих підходів до оцінки конкуренції шляхом виділення ди-
намічного компоненту в системі управління конкурентоспромож-
ністю господарюючих суб'єктів, перегляду принципів оцінки кон-
куренції в галузі у бік розробки діагностичного інструментарію, 
поглибленому підходу в системі державного регулювання іннова-
ційного й конкурентного процесу на принципах кластеризації. 
Вищенаведені завдання, які в сучасних умовах являють собою 



 
18 

проблемні аспекти механізму забезпечення конкурентоспромож-
ності економіки в умовах інноваційного розвитку. 

Детальне ознайомлення із сучасними дослідженнями в області 
конкурентного аналізу наштовхнули автора на думку про те, що 
необхідно суттєво переглянути не тільки систему підходів до ви-
вчення конкуренції, але й змінити погляд на ринок, його струк-
туру, природу, характер взаємодії. У цьому зв’язку ми солідарні з 
дослідженнями О.В. Вайсман і А.О. Уфімцева [38, с. 17-22], які 
уперше використовують гіпотезу фрактального ринку для прогно-
зування економічного ризику, виводячи її за рамки фінансово-
інвестиційних процесів. 

Автору представляється цілком логічним використовувати дану 
гіпотезу для моделювання процесів конкурентної динаміки, оцін-
ки інноваційного й конкурентного векторів розвитку національної 
економіки. Існує багато суперечливих точок зору з приводу сутно-
сті конкуренції (процес, дія, явище, система) [5, 10, 39, 43, 48], але 
ці суперечки являють собою підґрунтя для наукових дискусій, а 
практика організації й ведення бізнесу, державного регулювання 
вимагають перегляду технологій, алгоритмів і процедур діагнос-
тики, що істотно заповнить прогалини саме теоретичного харак-
теру. Тому гіпотеза фрактальних ринків представляється нам 
важливою ланкою на шляху вдосконалення діагностичного ін-
струментарію динамічних досліджень у теорії конкуренції. 

Більшість існуючих методів прогнозування спираються на гі-
потезу ефективного ринку, що лежить в основі опису моделі рів-
новаги ринкових процесів. У той же час, тенденції сучасної гло-
бальної економіки ставлять під сумнів випадковість виникнення 
ризикових ситуацій, що суперечить умовам функціонування да-
ної гіпотези. 

Соціально-економічні системи, такі як комерційні підприємст-
ва, фірми, компанії, досить сильно піддаються зовнішнім впли-
вам. Нестійкість до зовнішніх впливів може привести до погір-
шення результатів функціонування господарюючого суб’єкту. 
Навіть невелика зміна зовнішнього середовища, а також помилки 
в управлінні можуть досить сильно змінити економічні показни-
ки діяльності підприємства. Системи, створені природою, віднос-
но стійкі до зовнішніх впливів, самостійно оновляються й самос-
тійно ускладнюються узгоджено й збалансовано. Таким чином, 
можна взяти стійкість природних систем за зразок і використову-
вати їхні властивості при моделюванні функціонування суб'єктів 
в умовах конкурентних впливів. При цьому цілком можливе вдо-



 
19 

сконалення теорії конкуренції, засноване на принципах виник-
нення, розвитку й самоускладнення економічних систем у струк-
турі ринків. 

Традиційно всі події стосовно суб’єктів ринку, у тому числі й 
конкурентні, зовнішні і внутрішні розглядаються або як випадко-
ві, або як детерміновані. У цей час завдяки розвитку теорій сине-
ргетики, хаосу й теорії фракталів стає очевидним, що соціально-
економічні системи характеризуються локальною випадковістю й 
глобальним детермінізмом. 

Для того, щоб виявити можливості використання гіпотези 
фрактальних ринків необхідно з’ясувати умови її виникнення, а 
для цього поглибитись в окремі концептуальні аспекти управлін-
ня вартістю та фінансовий менеджмент. 

Більшість теорій фінансів ґрунтується на концепції ідеаль-

них ринків капіталу, тобто таких ринків, на яких не існує фінан-
сових труднощів внаслідок обміну цінних паперів, відсутні тран-
сакційні витрати, а також є велика кількість покупців і продав-
ців, що не роблять якогось суттєвого впливу на фінансові активи 
[7, с. 2-3]. Дана концепція є фундаментальною теорією фінансово-
го менеджменту. Тому традиційна теорія ринку капіталу будуєть-
ся на постійній залежності від статистичних критеріїв (стандарт-
не відхилення, дисперсія) як показника ризику. Нормальний 
розподіл досить широко використовується для прогнозування цін 
і прибутків. Однак цей розподіл є таким, що застосовується для 
моделі ідеальних ринків і не враховує стохастичних процесів. 
Е. Петерс [34, с. 29-33] доводить, що розподіл цін на фінансові 
активи не є нормальним. Розподіли мають більше товсті «хвости» 
і більше високі піки в середньому значенні. Це доводить, що ри-
зик настання великої події набагато вище, ніж його має на увазі 
нормальний розподіл. Таким чином, розподіли з товстими «хвос-
тами» є доказом нелінійного стохастичного процесу. 

Гіпотеза ефективності ринків має також особливе значення 
для фінансових менеджерів і є однією з найважливіших фінансо-
вих теорій. Ефективний ринок – це ринок, у цінах якого знахо-
дить висвітлення вся відома інформація [3]. Для того щоб забез-
печити ефективність ринку, потрібне виконання чотирьох умов: 
інформація стає доступна всім суб’єктам ринку одночасно, а та-
кож відсутні витрати на її отримання; відсутні податки й транса-
кційні витрати; окремі угоди не впливають на загальний рівень 
цін; всі суб'єкти ринку діють раціонально й прагнуть максимізу-
вати очікуваний дохід. 
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Очевидно, що всі умови не дотримуються на жодному реаль-
ному ринку. Ця теорія намагається пояснити статистичну 
структуру ринків. Крім того, гіпотеза ефективного ринку не по-
яснює причин серйозних кризових явищ на ринку. 

Для більше точного прогнозування процесів конкурентної ди-
наміки нами пропонується використовувати гіпотезу фрактально-
го ринку (FMH – Fractal Market Hypothesis). Дана гіпотеза засно-
вана на ідеях Б. Мандельброта [22], що вперше ввів термін «фрак-
тал» і позначив таку галузь науки, як «фрактальна геометрія». 
Термін був використаний для позначення нерегулярних, але 
самоподібних структур. 

У рамках даного дослідження під фракталом ми пропонуємо 
розуміти об'єкт, частини якого певним чином подібні цілим, тобто 
окремі його частини самоподібні. Переваги використання фрак-
талів для прогнозування конкурентної динаміки обумовлені їх-
німи властивостями: 

− нерегулярність. Якщо фрактал описувати функцією, то 
властивість нерегулярності в математичних термінах буде озна-
чати, що така функція не диференціюється, тобто не гладка ні в 
якій точці. На конкурентному ринку ця властивість проявляється 
високою волатильністю часових рядів; 

− самоподібність. Це рекурсивна модель, кожна частина 
якої повторюється у своєму розвитку й відтворюється в різних 
масштабах без видимих змін. Однак зміни все-таки відбуваються, 
що в значній мірі може вплинути на сприйняття нами об’єкта. 
Самоподібність означає, що в об’єкта немає характерного масшта-
бу. Самоподібні об’єкти мають властивості нескінченно велику 
кількість масштабів. Наприклад, та сама тенденція зміни вола-
тильності може спостерігатися не тільки протягом місяця, але й 
протягом року з відповідним масштабом; 

− розмірність. Фрактали становлять собі свою власну роз-
мірність, будучи поміщені в простір розмірності, більше чим їх 
фрактальна розмірність. Те ж саме стосується й часових рядів. 
Фрактальна розмірність визначається тим, як об'єкт або часовий 
ряд заповнює простір. Фрактальна розмірність, що описує, яким 
способом об’єкт (часовий ряд) заповнює свій простір, є продуктом 
усіх тих факторів впливу на систему, які й породжують цей об’єкт 
(часовий ряд) [6, с. 15-16]. 

На підставі виявлених невідповідностей сучасних економічних 
процесів концепції ефективного ринку й виділених властивостей 
фракталів може бути доведена перспективність застосування гі-
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потези фрактального ринку як концептуальної основи сучасних 
методів прогнозування конкурентних процесів. 

У стислому виді дані невідповідності представлені на рис. 1.1. 
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Порціонне надходжен-
ня інформаційних по-

токів на ринок. Асимет-
ричність інформації 

Ринок обирає у своїй 
поведінці й представ-

ляє якийсь фільтр 
інформаційних даних 

(ураховується частина 
інформації), який від-
бивається в його стру-
ктурі поведінки. Існує 
феномен у поведінці 
інвесторів, такий як  

надлишкова або недо-
статня реакція на нову 

інформацію; реакція 
на нову інформацію з 
деяким запізненням 

Значення часового фінансо-
вого ряду «пам'ятає» попере-
дні значення й рано або пізно 
вертається до нього. Довго-
строкова пам'ять має місце 

незалежно від масштабу  
значень ряду й  часу, тобто 
значення ряду може «пам'я-
тати» далеко відстаючі зна-
чення й можливо в деякому 

іншому масштабі 

Установлено, що розподіл 
змін значень економічного 

процесу має «товсті хвости». 
Ризик високих втрат, також як 
і ймовірність одержання ну-

льової прибутковості виявля-
ється вище, ніж при нормаль-
ному розподілі. Реакція ринку 

на «порції» інформації, так 
само як і нерівномірна реакція 
економічних агентів веде до 

виникнення «товстих» хвостів 

У формуванні поточного зна-
чення економічного процесу 
істотну роль грає соціальна 

психологія, що завжди містить 
елемент ірраціональності. 

Тим часом незмінний харак-
тер коливань із режимом ви-
падкового блукання, що най-
більш часто зустрічається, 

відтворюється на всіх масш-
табах, починаючи від най-

менших. В основі природи цих 
коливань лежить  загальний 
механізм запізнювання, що 
супроводжує саме спосіб 

прийняття рішень агентами 

Гіпотеза ефекти-
вних ринків 

Реальна ситуація Гіпотеза фрактальних  
ринків 
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Рис. 1.1. Порівняльна характеристика різних гіпотез до  
обґрунтування характеру ринкових процесів [38, c. 17-23] 

 
Фрактальна структура сучасних економічних процесів обмежує 

можливості застосування традиційних методів прогнозування кон-
курентних процесів (конкурентоспроможність, інтенсивність конку-
ренції), що підвищує актуальність використання гіпотези фракта-
льних ринків для виявлення й аналізу конкурентної динаміки. 



 
22 

Таблиця 1.1. Характеристика ключових понять фрактальної тео-
рії управління конкурентоспроможністю (авторський підхід) 

 

Поняття Коротка характеристика в межах теорії, що пропонується 

Суб'єкт 
ринку 

нелінійна динамічна соціально-економічна система, що належить 
до типу систем, що еволюціонують, заснована на обігу капіталу, 
ресурсів, що володіє властивістю зміни конкурентоспроможності, на 
основі реалізації функції перетворення вхідних ресурсів у продукцію  

Конкурент-
ні переваги 

рівень ефективного використання всіх наявних у розпорядженні 
суб'єкта ринку ресурсів, що забезпечують просте й розширене 
відтворення, довгострокову динаміку його функціонування на інно-
ваційній основі 

Конкурен-
тоспромо-
жність 

категорія, що характеризує як поточні результати діяльності суб'єк-
та ринку, так і рівень розвитку його конкурентних переваг, і обумов-
лена здатністю досягати стратегічних цілей розвитку з урахуванням 
характеру конкурентної динаміки 

Фрактал 
конкурен-
тоспромо-
жності 

модель, що дозволяє графічно представити просторово-тимчасову 
структуру зміни конкурентоспроможності суб'єкта ринку, фрагменти 
якої самоподібні, ієрархічні й розмірні тобто повторюються через 
певні проміжки часу, вид і форма цих структур залишається незмін-
ною й не залежить від масштабу діяльності 

Структура 
фракталу 
конкурен-
тоспромо-
жності 

форма руху або графічне представлення функції конкурентоспро-
можності суб'єкта ринку до її цільових ринкових орієнтирів і показ-
ників. Знаючи структуру фракталу конкурентоспроможності суб'єкта 
ринку, неможливо встановити її точне значення. Можна визначити 
напрямок руху конкурентних переваг і їхню приблизну величину 

Швидкість 
зміни пере-
ваг 

це економічна категорія, що характеризує швидкість зміни конкуре-
нтоспроможності суб'єкта ринку й обумовлена як межа залежності 
приросту ринкової частки до приросту часу при прагненні приросту 
часу до нуля. Швидкість зміни ринкової частки є першою похідною 
функції ринкової частки в часі 

Прискорен-
ня змін 
конкурент-
них переваг 

економічна категорія, що характеризує напрямок зміни величини 
функції конкурентних переваг і що показує, як змінюється функція 
швидкості переваг в одиницю часу. Прискорення є другою похідною 
функції ринкової частки в часі 

Конкурент-
на динаміка 

економічна категорія, що характеризує швидкість зміни прискорен-
ня конкурентних переваг суб’єкта ринку. Ривок у розмірі конкурент-
ної динаміки є третьою похідною функції ринкової частки за часом і 
залежить від здатності суб’єкта ринку продукувати конкурентні 
переваги засновані на інноваціях 

 
Відзначимо також, що обов'язковою умовою застосування даної 

гіпотези є виявлення невідповідності фактичного розподілу рин-
кових часток конкурентів, а також наявності ефекту «пам'яті» у 
конкурентних процесах, що дозволить спростувати гіпотезу ефек-
тивного ринку й перейти до динамічних досліджень на принци-
пово новій основі. 
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Визначимося з фундаментальними поняттями, на основі яких 
будуть сформульовані принципи фрактальної теорії управління 
конкурентоспроможністю (табл. 1.1). 

Основні принципи авторської фрактальної теорії управління 
конкурентними перевагами будуть наступними: 

− Принцип орієнтації на цінність. Конкурентоспромож-
ність (внутрішня й зовнішня цінність) є результуючим показни-
ком діяльності компанії в конкурентній боротьбі. Різні фактори й 
причини (внутрішній або зовнішній, соціальний, економічний, 
політичний й інший характер) прямо або побічно впливають на 
підсумковий результуючий показник і згодом знаходять своє ві-
дображення в рівні конкурентоспроможності. 

− Принцип зміни конкурентних переваг. Конкурентні пере-
ваги є динамічно змінюваною нелінійною величиною за як  
завгодно малий проміжок часу. Зміна конкурентних переваг під-
порядкована певним тенденціям. Основною метою управління 
конкурентними перевагами виступає не визначення її абсолютної 
величини, а виявлення тенденцій зміни, швидкості, а також їх-
нього прискорення й ривка. Виявлення цих тенденцій на ранніх 
стадіях розвитку конкурентного процесу дозволить зробити коре-
гування й (або) змінювати стратегії компанії відповідно до вияв-
леної структури фракталу конкурентоспроможності. 

− Принцип фрактальної повторюваності. Конкурентосп-
роможність компанії змінюється у відповідності зі структурою, що 
має фрактальну природу. Фрактальна структура зміни конкурен-
тоспроможності суб’єктів ринку характеризується локальною ви-
падковістю й глобальним детермінізмом. Це й дозволяє робити 
прогноз структури конкуренції на майбутнє й виявляти її тенден-
цію, швидкість зміни, напрямок рух і ривок. Фрактали повторю-
ються за формою, з'єднуються разом, утворюючи при цьому фрак-
тали більш складної форми, які у свою чергу утворюють моделі 
ще більшого порядку. 

− Принцип фрактальної природи зовнішньої системи. Су-
б'єкт ринку поглинає впливи зовнішнього середовища доти, поки 
величина конкурентоспроможності має фрактальну природу. Су-
б'єкт ринку як нелінійна динамічна система не тільки поглинає 
зовнішні впливи, але й у результаті їхнього впливу якісно поліп-
шується, коли це доцільно. При порушенні принципів фракталь-
ної побудови зовнішнього середовища й фрактальної структури 
конкурентних переваг наступає нестабільність, виникає ймовір-
ність суттєвих втрат в конкурентній боротьбі. 
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− Принцип спірального характеру розвитку суб'єкта рин-

ку як динамічної системи. Суб'єкт ринку як нелінійна соціально-
динамічна система має спіральний характер розвитку. Спіраль-
ний вигляд розвитку соціально-динамічних систем обумовлений 
тим, що існують неперіодичні цикли (цикли, що не мають абсо-
лютної частоти) економічного розвитку зовнішнього економічного 
середовища для суб'єкта ринку. Відбувається повернення до тих 
самим економічних концепцій, але з кожним новим «витком» під-
вищується глибина й ступінь їхнього осмислення, трансформуючи 
ці концепції в нові погляди й ідеї, тобто в інновації. Визначимо 
місце фрактальної теорії управління конкурентоспроможністю в 
системі теоретичних знань (див. рис. 1.2). 

 

3. 

2. Теорія управ-
ління конкурен-
тоспроможністю 

1. Фундаментальні 
економічні теорії 
конкуренції 

3. Фрактальна теорія управління 
конкурентоспроможністю: 
3.1 конкурентна динаміка; 
3.2 інноваційна динаміка; 
3.3 системно-динамічне моделювання; 
3.4 діагностика міжгалузевої взаємодії 

2.3 системна динаміка 
Дж. Форестара 

2.1 діагностика конку-
рентоспроможності 

товарів, галузей та ринків 

2.4 кластерний підхід до 
регулювання галузевого 

розвитку  

2.2 теорія інновацій-
ного розвитку 

1.3 теорія математичного 
аналізу статистики, 
економетрики 

1.1 теорія управління 
конкурентними перевагами 

М. Портера 1.4 інституціональний підхід до ре-
гулювання конкурентних відносин 

1.2 теорія еконо-
мічного розвитку 
Й. Шумпетера 

 
 

Рис. 1.2. Місце фрактальної теорії управління 
конкурентоспроможністю суб'єктів ринку 
в системі економічних теорій і підходів. 
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Фрактальна теорія управління конкурентоспроможністю на 
основі принципів конкурентної динаміки допомагає глянути на 
процес забезпечення конкурентоспроможності національної еко-
номіки з іншого боку, такого що відрізняється від детермінованого 
лінійного підходу, що відображає насамперед статичний характер 
конкуренції в галузях і на ринках. Замість традиційних коорди-
нат (абсцис і ординат) можлива побудова фрактальних діаграм, 
які представляють загальну конкурентну й інноваційну поведін-
ку суб'єктів ринку, а не показують її абсолютне значення в пев-
ний момент часу. Це і є її головною перевагою. На відміну від 
традиційно використовуваних в економіці лінійних математич-
них моделей, фрактальні моделі є нелінійними. Це обставина й 
збільшує потенційну змістовність формальних моделей. 

 
 

1.2. Теоретичні засади управління техніко-технологічним 
розвитком промислового підприємства 

 
Виробнича та інноваційна діяльність, які здійснюються про-

мисловими підприємствами, потребують як оновлення матеріа-
льно-технічної бази, так і впровадження нових прогресивних тех-
нологічних процесів. Все це обумовлено тим, що ступінь зносу 
основних фондів є досить великим, а коефіцієнт оновлення зали-
шається низьким. Інноваційна активність підприємств також не 
на достатньому рівні. Тому вітчизняним підприємствам необхідно 
акумулювати свої зусилля на техніко-технологічному розвитку, 
оскільки це питання є актуальним для підприємств, які успішно 
займаються інноваційною діяльністю. Постійний техніко-
технологічний розвиток підприємства забезпечує високі конкуре-
нтні переваги підприємства на ринку та дозволяє йому без зайвих 
зусиль зайняти своє місце на ринку. 

Існує багато наукових підходів, які тією чи іншою мірою пов’язані 
з визначенням техніко-технологічного розвитку. Серед учених, які 
досліджували ці питання, можна виділити О.Я. Дмитрука, 
Ф.І. Євдокимова, О.С. Єфремова, Н.В. Краснокутську, В.П. Лися-
кова, О.С. Передерєєву, Ж.О. Федорову. 

Техніко-технологічна база визначається як системна сукуп-
ність найактивніших елементів виробництва, яка відображає 
техніку і технологію одержання продукції (виконання робіт, на-
дання послуг), тобто сукупність машинної техніки (устаткування, 
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приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передаваль-
них, діагностичних та інформаційних засобів, організованих в 
технологічні системи (комплекси) в складі цехів, технологічних 
переділів і підприємства в цілому [13]. 

Автори Ф.І. Євдокимов, В.П. Лисяков під техніко-
технологічним потенціалом розуміють максимальну здатність 
підприємства тепер і в найближчому майбутньому випускати за 
визначений період часу (рік, квартал, місяць) доброякісну  
продукцію певного асортименту, технічного рівня і якості на ос-
нові створеної системи елементів організаційно-економічної стру-
ктури, яка постійно удосконалюється на інноваційній  основі [14]. 

За О.С. Передерєєвою техніко-технологічний потенціал про-
мислового підприємства – це резерви, виражені в невикористову-
ваних можливостях зростання й удосконалення виробництва, 
технологічного та технічного оснащення, рівні технології та тех-
нічної бази, за допомогою яких забезпечується збільшення дохо-
дів та оцінювання поточного і майбутнього стану з погляду мож-
ливості відтворення ресурсів, освоєння технологій, подальшого 
розвитку [33]. 

На думку Н.В. Краснокутської техніко-технологічний потенці-
ал відображає здатність оперативно переорієнтувати виробничі 
потужності і налагодити економічно ефективне виробництво но-
вих продуктів, які відповідають ринковим потребам [20]. 

За О.С. Єфремовим інноваційним технологічним розвитком 
підприємства є безповоротна закономірна його зміна, обумовлена 
розробкою і освоєнням нових технологій, відповідних технічних 
удосконалень на базі використання або створення нових знань, 
організаційно-економічних та інституційних перетворень, вна-
слідок чого формується якісно нова технологічна система, що за-
безпечує конкурентоспроможний рівень ефективності і безпеки 
виробництва [15]. 

Техніко-технологічне оновлення, як вважає О.Я. Дмитрук, – це 
процес раціонального розширення виробництва на новій техніч-
ній основі та передбачає впровадження досягнень науково-
технічного прогресу з максимальним використанням потенціалу 
підприємства, новітніх технологій та обладнання з метою ство-
рення конкурентоспроможної продукції, технологій найбільш 
ефективним і оптимальним шляхом [12]. 

Технологічне оновлення виробництва вчені в основному пов'язу-
ють із технічним переозброєнням виробництва підприємства [45]. 
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Проаналізувавши ці поняття, вважаємо за доцільне дати ав-
торське визначення техніко-технологічного розвитку – це безпе-
рервний процес з техніко-технологічного удосконалення, пошуку 
нових технологічних рішень, розроблення і впровадження техно-
логічних інновацій при максимально ефективному використанні 
потенціалу підприємства для досягнення високих конкурентних 
переваг на ринку. 

Техніко-технологічний розвиток спрямований, з одного боку, 
на підтримку в належному стані та розвиток техніко-
технологічної бази промислового підприємства (модернізація, 
технічне переозброєння, реконструкція, розширення, нове будів-
ництво), а з іншого – на стабільне використання нових прогреси-
вних технологій (технологічних інновацій). 

Структура техніко-технологічного розвитку подана на рис. 1.3. 
 

Оновлення та модернізація 
техніко-технологічної бази 

Техніко-технологічна база ІII рівень 

ІІ рівень 

І рівень Техніко-технологічний 
розвиток 

Техніко-технологічний потенціал Інноваційний технологічний 
розвиток 

 

Рис. 1.3. Основні складові структури 
техніко-технологічного розвитку (розроблено автором) 

 
ІІІ рівень являє собою безпосередньо техніко-технологічна ба-

за, яка є у наявності у підприємства, тобто та техніка, устатку-
вання і технологія, яка задіяна у виробничому процесі. 

ІІ рівень займає оновлення та модернізація техніко-
технологічної бази, її окремих елементів, таких як заміна заста-
рілого обладнання новим, вдосконалення технологічних процесів, 
механізація і автоматизація виробництва тощо. 
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І рівень охоплює категорії техніко-технологічного розвитку, те-
хніко-технологічного потенціалу та інноваційного технологічного 
розвитку, які взаємопов’язані і мають спільну рису – інноваційну 
складову. Техніко-технологічний розвиток виділено окремим 
елементом, оскільки він орієнтований на перспективне удоскона-
лення технічної та технологічної складових. 

 

1 Визначення цілей і завдань техніко-технологічного розвитку 

2 Визначення пріоритетних напрямів техніко-технологічного розвитку 

3 Розроблення стратегії техніко-технологічного розвитку 

4 Здійснення заходів щодо вдосконалення техніко-технологічного 
   розвитку за основними напрямами 

5 Оцінка показників рівня техніко-технологічного розвитку 

6 Аналіз досягнутих результатів 

7 Перевірка відповідності результатів загальній стратегії підприємства 
 

 

Рис. 1.4. Етапи процесу управління 
техніко-технологічним розвитком (розроблено автором) 

 
Таким чином, виділимо пріоритетні напрями техніко-

технологічного розвитку промислових підприємств: 
−  повна або часткова заміна фізично та морально застарі-

лого обладнання новим більш прогресивним та продуктивним; 
−  використання гнучких автоматизованих ліній у виробни-

цтві; 
−  впровадження принципово нових або вдосконалених тех-

нологічних процесів на підприємстві; 
−  використання ресурсо- та енергоощадних технологій; 
−  модернізація обладнання; 
−  механізація праці; 
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−  проведення науково-дослідних робіт та дослідно-
конструкторських робіт. 

Техніко-технологічний розвиток підприємства здійснюється за 
певною послідовністю: визначення цілей і завдань, визначення 
пріоритетних напрямів, розроблення стратегії, здійснення заходів 
щодо вдосконалення техніко-технологічного розвитку за основ-
ними напрямами, оцінка показників, аналіз досягнутих резуль-
татів та перевірка відповідності цих результатів загальній стра-
тегії підприємства (рис. 1.4). 

Необхідність техніко-технологічного розвитку обумовлена низ-
кою причин, які його стримують. До них належать: недоскона-
лість державної підтримки інноваційної діяльності, технічна та 
технологічна відсталість, недосконалість механізмів трансферу 
технологій, неефективна амортизаційна політика, нестабільність 
податкової системи, недостатній рівень інвестування, недостатньо 
кваліфіковані кадри, низька інноваційна активність, недоскона-
ла правова база, недосконалість механізмів лізингу (рис. 1.5). 
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системи 
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технологій 
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Недостатній рівень 
інвестування 

 

Рис. 1.5. Причини низького рівня техніко-технологічного роз-
витку підприємств (систематизовано і доповнено за [19, 47]) 
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Подолання перелічених причин позитивно вплине на діяль-
ність підприємств і на конкурентоспроможність економіки країни 
в цілому, оскільки розвиток підприємств України не відповідає 
вимогам розвинених країн на сучасному рівні. Тому для виходу 
економіки країни з кризового стану техніко-технологічний розви-
ток необхідно проводити комплексно для всіх підприємств, що 
покращить їх позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. 

Для успішного техніко-технологічного розвитку керівництву 
підприємства необхідно здійснювати наступні заходи: 

− звільнення підприємства від зайвого обладнання, машин 
та інших основних засобів або здати його в оренду; 

− своєчасне та якісне проведення планово-запобіжних і ка-
пітальних ремонтів; 

− своєчасне оновлення, особливо активної частини, основних 
засобів з метою недопущення надмірного морального і фізичного 
зносу; 

− впровадження нової техніки і прогресивної технології – 
маловідходної, безвідходної, енерго- та паливозберігаючої; 

− вдосконалення організації виробництва і праці з метою 
скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і облад-
нання; 

− покращання якості підготовки сировини і матеріалів до 
процесу виробництва; 

− підвищення рівня підготовки сировини і матеріалів до 
процесу виробництва; 

− підвищення рівня концентрації, спеціалізації і комбіну-
вання виробництва; 

− підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу; 
− придбання високоякісних основних засобів [32]. 

Досягнення високої ефективності промислового виробництва 
можливе тільки на основі систематичного технічного прогресу, 
який сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню собіва-
ртості продукції, підвищенню рентабельності виробництва. Науко-
во-технічний прогрес, його темпи і соціально-економічні результа-
ти визначають потенційні можливості розвитку та ефективності 
виробництва. Чим ефективніше та цілеспрямованіше використо-
вуються новітні досягнення науки та техніки, які є першоджере-
лами розвитку продуктивних сил, тим успішніше вирішуються 
пріоритетні соціальні завдання життєдіяльності суспільства [19].  
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Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
техніко-технологічний розвиток спрямований на підтримку в на-
лежному стані та розвиток техніко-технологічної бази промисло-
вого підприємства, а також на стабільне використання нових про-
гресивних технологій. Техніко-технологічний розвиток промисло-
вих підприємств у сучасних умовах господарювання має важливе 
значення: дає можливість постійно оновлювати продукцію, під-
вищувати її якість, тим самим підвищуючи конкурентоспромож-
ність продукції і самого підприємства на ринку. Дотримуючись 
послідовності процесу управління техніко-технологічним розвит-
ком, керівництво підприємства здатне приймати та вчасно коор-
динувати управлінські рішення для покращання результатів 
своєї діяльності відповідно до обраної загальної стратегії розвитку 
підприємства. 

 
 

1.3. Конкурентні стратегії вітчизняних виробників 
кондитерських виробів 

 

Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій 
різними фірмами, можна визначити велику різноманітність мар-
кетингових стратегій. Незважаючи на те, що основна мета функ-
ціонування всіх фірм-виробників на ринку однакова – одержання 
прибутку, в практиці не існує єдиної маркетингової стратегії щодо 
її досягнення, яка була б прийнятна для всіх фірм. 

З метою визначення найбільш розповсюджених стратегічних 
рішень, які використовуються на ринку кондитерських виробів 
проаналізуємо діяльність основних виробників такої продукції. 
При цьому більш детально зупинимось на аналізі діяльності та 
конкурентних стратегіях  підприємств-виробників, які входять за 
часткою свого ринку до «першої  п’ятірки» в Україні. Саме їх рин-
кові позиції, поведінка та маркетингові рішення визначають мо-
жливість і доцільність використання тієї чи іншої маркетингової 
ринкової стратегії рештою виробників. Частки ринку провідних 
вітчизняних виробників наведено на рис. 1.6. 

На ринку кондитерської галузі безумовними лідерами компа-
нії Корпорація «Roshen», ВО «Конті» та ЗАТ «АВК», загальна час-
тка яких у виробництві кондитерської продукції досягає 50%. 

До складу Корпорації «Roshen» входять чотири фабрики (Київ-
ська, Вінницька, Маріупольська та Кременчуцька), дві виробничі 
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площадки Липецької кондитерської фабрики «Ликонф» (Росія), 
Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масломоло-
чний комбінат «Бершадьмолоко» та «Литинський племзавод», 
котрі забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякіс-
ною сировиною. 

 

 
 

Рис.1.6. Частки ринку провідних вітчизняних 
виробників кондитерських виробів 

 
У 2009 році реалізація продукції Корпорації «Roshen» склала 

більш ніж 850 млн. дол., що майже на 31% більше ніж у 2008 році. 
У 2010 році корпорація збільшила виробництво продукції на 7% у 
порівнянні з 2009 роком, у якому було виготовлено 155 тон про-
дукції. Асортимент продукції нараховує більш ніж 200 видів цу-
керок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. 

В основу маркетингової стратегії корпорації Roshen, як лідеру 
ринку, покладені наступні переваги: постійна націленість на ін-
новації та пропозиції клієнту найбільш перспективних та конку-
рентоспроможних видів продукції; наявність розгалуженої мере-
жі продажів та забезпечення широкого асортименту продукції на 
складах компанії; значні обсяги закупок. 

Відносно ринку, корпорація реалізує стратегію росту (збіль-
шення частки ринку), поєднуючи при цьому стратегії інтенсивно-
го та інтеграційного росту. 
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Стратегія інтенсивного росту здійснюється компанією «Roshen» 
в трьох напрямах: 

а) збільшення обсягів реалізації на вже існуючому ринку за 
рахунок більш глибокого проникнення в його сегменти;  

б) розвиток товару, за рахунок вдосконалення асортименту та 
освоєння нових технологій виробництва;  

в) розвиток ринку шляхом міжнародного маркетингу.  
Маркетингова стратегія інтеграційного росту здійснюється 

компанією «Roshen»  як в горизонтальному, так і у вертикаль-
ному напрямках. Горизонтальна інтеграція втілюється в 
об’єднанні різних кондитерських фабрик (Київської, Вінницької, 
Маріупольської та Кременчуцької) в єдину потужну компанію, 
але при цьому залишається їхня спеціалізація. Так, Київська 
фабрика ім. К Маркса спеціалізується на випуску тортів, а Він-
ницька – на виробництві вафельних тортів і вафельних цукерок. 
Вертикальна інтеграція, що передбачає об’єднання фірм в межах 
ланцюжка «виробництво ресурсів – виробництво продукту – збут 
готової продукції» і проявляється в тому, що з одного боку до 
складу компанії крім кондитерських фабрик входять цукрові за-
води та  комбінат з виробництва крохмалю та патоки (цей комбі-
нат займає монопольне положення з даного виду продукції), а з 
іншого, компанія «Roshen» має власні логістичні центри  для роз-
поділу готової продукції. 

Займаючи позицію лідеру ринку, корпорація «Roshen» викори-
стовує стратегію захисту позицій, що проявляється у наступних 
діях: 

− орієнтація на довгострокову стратегію подальшого розвит-
ку, а не на тактичні напрямки по швидкому отриманню прибутку; 

− орієнтація всіх напрямків діяльності фірми на постійне 
дослідження та задоволення потреб споживачів; 

− активна інноваційна діяльність по залученню інвестицій 
в перспективні напрямки діяльності; 

− постійна орієнтація на високу якість продукції (на всіх пі-
дприємствах корпорації працює система управління якістю, котра 
відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю 
у кожної з фабрик «Сертифікатів відповідності»); 

− розширення товарного асортименту, впровадження  
ексклюзивних видів кондитерських виробів; 

− постійна активізація рекламної діяльності (використання 
аудіо-, відеореклами, використання зовнішньої та реклами у пресі). 
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Наступні дві компанії, що реалізують стратегію претендентст-
ва на лідерство є група «Конті» та ЗАТ «АВК». Як відомо, основна 
мета цієї конкурентної стратегії – збільшення своєї частки ринку 
для досягнення лідерських позицій на ньому. Для досягнення 
цієї мети ці компанії використовують усі можливі стратегії «на-
ступу». 

Група «Конті» – другий  та найбільш швидкозростаючий ви-
робник кондитерської продукції в Україні. За підсумками 2010 
року займає 12% ринку України та 4% ринку Росії в грошовому 
вираженні. Основною рисою є використання найбільш високотех-
нологічних потужностей в Україні. 

У структуру Групи «Конті» входить 3 кондитерських фабрик в 
Україні та 2 у Росії. Одна фабрика – Курська кондитерська фаб-
рика (Росія) була придбана у 2004 році і з того часу збільшила 
своє виробництво більш ніж у 6 разів. У 2010 році була збудована 
та введена в експлуатацію друга фабрика в м. Курськ. 

У рамках виробництва «Конті» виготовляється широкий спектр 
кондитерських виробів, включаючи вафлі, шоколад, десерти, цу-
керки, бісквіти, печиво та карамель. Протягом 2010 р. компанія 
збільшила випуск продукції на 8,4% порівняно з 2009 р. і довела 
його до 238 тис. тон. За останні роки «Конті» стало лідером у сег-
менті цукерок з комбінованими наповнювачами (47,6% ринку у 
грошовому вираженні), у сегменті печива-сендвич (44%) та глазу-
рованого печива (41,5%). 

У 2010р. на новій Курській фабриці була встановлена сучасна 
технологічна лінія з виробництва неглазурованих желейних цу-
керок. Також компанія планує продовжити розвиток високопри-
буткових виробів, у тому числі почати освоєння нових для компа-
нії товарних категорій – шоколаду та м’якої випічки. Для цього в 
період з 2011р. по 2014р. планується встановлення на фабриці 
вісім нових високотехнологічних виробничих ліній. 

Місією «Конті» є довгостроковий розвиток із створенням уніка-
льних якісних корисних виробів, що надасть можливість стати 
світовою компанією зі збалансованим ростом вартості компанії, 
операційним прибутком, сильними брендами. Для досягнення 
цього необхідно постійно створювати умови для особистого, про-
фесійного та матеріального росту співробітників. 

Також спеціалісти групи «Конті» продовжують втілювати мар-
кетингову стратегію щодо формування сильних брендів. Так, пе-
рша рекламна компанія нової ТМ «Бонжур» була нагороджена 
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золотою премією «EFFIE AWARDS UKRAINE» (вища нагорода у 
області реклами, заснована Американською асоціацією маркетин-
гу) та отримала визнання ведучих ділових ЗМІ. 

Компанія «АВК» – один з найбільших українських виробників 
кондитерської продукції. «АВК» почала свою діяльність у 
1991 році як постачальник  какао-продуктів на кондитерські фаб-
рики України. Але вже через 3 роки були виготовлені перші со-
лодощі – шоколадні фігурки. У 1996 році компанія «АВК» прид-
бала Донецьку, Дніпропетровську, а згодом Луганську та Мука-
чівську кондитерські фабрики, що дозволило значно розширити 
асортимент кондитерської продукції. За даними Держкомстату 
України компанія «АВК» є лідером ринку з категорії шоколадних 
виробів з часткою приблизно 25%. Асортимент продукції нарахо-
вує більш ніж 300 найменувань кондитерських виробів. 

Компанія «АВК» перша в Україні почала виробництво желей-
но-жувальних цукерок. На сьогоднішній день бренд «Жувіленд» є 
безумовним лідером даної категорії і ці солодощі виробляються 
виключно з використанням натуральних барвників та аромати-
заторів, створених на основі овочів, ягід та фруктів. 

Компанія провела ребрендинг торгової марки «АВК», намага-
ючись сформувати у сприйнятті споживачів образ «АВК» як пре-
міального шоколадного бренда. У пріоритетних для себе сегмен-
тах компанія розробила та запропонувала споживачам нові висо-
коякісні та унікальні продукти, що успішно конкурують з кращи-
ми світовими зразками. 

Компанії «АВК» та «Конті», так само як і лідер ринку – компа-
нія «Roshen», активно застосовують стратегії росту. Стратегія ін-
тенсивного росту в компанії «АВК» реалізується, у першу чергу, 
через проникнення в окремі сегменти (ніші) ринку та вдоскона-
лення для цього асортименту продукції. 

Стратегію інтегративного росту компанії «АВК» та «Конті» ре-
алізують в горизонтальному напрямку – через об’єднання з ін-
шими кондитерськими фабриками. До складу «АВК» входять: 
Донецька, Луганська, Мукачівська, Дніпропетровська кондитер-
ські фабрики «АВК» та «АВК» у м. Київ. Компанія «Конті» (крім 
двох Курських кондитерських фабрик) об’єднує на Україні Доне-
цьку, Костянтинівську та Горлівську фабрики. 

Що стосується розвитку вертикального напрямку інтегратив-
ного росту, то його активно використовує компанія «Конті», ство-
рюючи власну мережу роздрібних магазинів з продажу своєї про-
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дукції. На відміну від неї, «АВК» застосовує стратегії інтенсивного 
розподілу: 60% своєї продукції вона реалізує через мережеві супе-
рмаркети. Крім цього, компанія має контракти на реалізацію 
своєї продукції з 48 000 роздрібними підприємствами України, що 
забезпечує  постійну присутність в них продукції «АВК». 

Користуючись методикою визначення конкурентних переваг 
М. Портера, було встановлено, що з п’яти існуючих стратегій ком-
панії «АВК» та «Конті» використовують стратегії диференціації 
(табл.1.2). 

 
Таблиця 1.2. Характеристика стратегії диференціації компаній 
«Конті» та «АВК» 

 

Вид конкурентної  
стратегії Стратегія диференціації 

Характеристика 
конкурентної стратегії 

Стратегія диференціації заснована на широкому асорти-
менті виробленої продукції та послуг, що дозволяє об-
слуговувати велику кількість клієнтів з різними потребами 

Сутність конкурентної 
стратегії 

Сутність стратегії диференціації полягає у підвищенні 
якості пропонованих продукції та послуг, розширенні їх 
асортименту, поліпшенні обслуговування клієнтів 

Конкурентна перева-
га стратегії 

Здатність підприємства бути «унікальним» відносно 
задоволення певних, специфічних потреб клієнтів 

Основні конкурентні 
переваги 

За допомогою диференціації підприємство може досягти: 
найкращих цінових умов, максимальної прихильності 
клієнтів, найбільшого захисту від конкурентів та інше 

Обмеження при реа-
лізації стратегії ди-
ференціації 

Високі витрати на іміджеву рекламну діяльність; наяв-
ність аналогічної продукції; посилення цінового аспекту у 
конкуренції 

 
Диверсифікація є одним із засобів розвитку підприємств. Вона 

являє собою розповсюдження його виробничої і комерційної дія-
льності за межі звичайної спеціалізації, які не пов’язані між со-
бою прямою виробничою кооперацією і не конкурують один з од-
ним. До переваг такої форми концентрації виробництва можна 
віднести досягнення синергетичного ефекту в різних видах дія-
льності; зниження підприємницького ризику; концентрацію капі-
талу підприємства при зберіганні його мобільності; створення 
передумов для формування замкнених виробничих циклів, мож-
ливості прискореного проникнення на нові ринки. 

Наступним виробником кондитерської продукції в Україні, 
якого можна віднести до лідерів кондитерського ринку є корпора-
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ція «Бісквіт-Шоколад», вона поєднує ряд підприємств, які забез-
печують усі технологічні етапи виробництва, від заготовки сиро-
вини до випуску готових виробів. У склад корпорації входять 
АВЗТ «Кондитерська фабрика «Харківчанка», АВЗТ «Харківська 
бісквітна фабрика» та ТОВ «Торгівельний дім «Престиж». У сферу 
її управління входять ЗАТ «Первухинський цукровий завод», 
ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г. Сковороди», 
ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка». Така структура дозволяє збе-
регти корпорацію від коливань цін на цукор, характерних для 
українського ринку, а також забезпечити виробництво борошном 
високої якості. Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається 
більш ніж 20 груп виробів. 

У 2011 році підприємства корпорації  засвоїли випуск 24 нових 
товарних позицій, у тому числі принципово нових видів продук-
ції – цукерок на основі нуги із додаванням фруктового желе та 
м’якої карамелі, печива з джемом, карамелі з прохолоджуваль-
ним наповнювачем. 

Широкий асортимент, вигідні умови співробітництва з оптови-
ми покупцями дозволили розширити ринки збуту, і сьогодні кон-
дитерські вироби харківської корпорації експортуються у Росію, 
Казахстан, Киргизстан, Грузію, Азербайджан, Молдову, Латвію, 
Литву, Монголію, США, Канаду, Ізраїль, Німеччину. Доля експо-
рту у реалізації продукції складає біля 30%. 

 Продукція під торговою маркою «Бісквіт-Шоколад» користу-
валась стабільним попитом навіть у кризисному 2009 році. Сього-
днішні темпи росту свідчать про те, що завдяки активним марке-
тинговим діям, дієвій виробничій та ціновій політикам, компанія 
у складний період змогла використати свій потенціал і отримати 
додаткові можливості збуту. 

П’ятірку лідерів кондитерського ринку замикає ЗАТ «Жито-

мирські ласощі», продукція якого випускається під торгівельною 
маркою «Doma», основна мета якої – надання красивого та досту-
пного солодкого подарунка для домочадців і близьких людей, з 
якими хочеться поділитися часточкою свого тепла. На даний мо-
мент асортимент продукції ЗАТ «Житомирські ласощі» налічує 
227 позицій. Асортимент компанії постійно оновлюється. Так, 
наприкінці 2006 року побачили світ новинки, призначені для 
здорового «перекусу»: зерновий батончик «Good Day», шоколадні 
цукерки-снеки «Bunch». Особливою популярністю користуються 
шоколадні батончики з нугою «Кльово! Нуга», а у 2007 році були 
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зняті з виробництва 70 позицій, замість яких розроблені та запу-
щені у виробництво 40 нових видів продукції. 

За підсумками 2007 року, підприємство ЗАТ «Житомирські ла-
сощі» обігнало ВАТ «Полтавакондитер» на 189 тонн та увійшло у 
п’ятірку підприємств-лідерів кондитерського ринку України.  

За підсумками 2008 року компанія далеко відірвалася від 
найближчого конкурента ВАТ «Полтавакондитер» та впритул 
наблизилася до четвірки лідерів – «Бісквіт-Шоколад», «АВК», 
«Конті» та «Roshen». 

Обсяги реалізації ЗАТ «Житомирські ласощі» в 2008 році у на-
туральному виразі склали 56,5 тисяч тон продукції, темпи зрос-
тання реалізації в натуральному виразі до минулого року склали 
115 %, що в грошовому виразі складає 622 млн. грн, а темпи росту 
до 2007 року 145%. 

За результатами роботи «Житомирських ласощів» у 2010 році 
обсяг реалізації продукції склав 56,596 тис. т, що складає 102%, у 
порівнянні з результатами  2009 року, а у грошовому вираженні – 
874,513 млн. грн (120,3% до 2009 р.). тобто у порівнянні з 2009 р. 
продаж в Україні виріс на 2% у тоннажі і на 25% у грошовому 
вираженні.  У 2010 році продукція компанії «Житомирські ласо-
щі» експортувалась у 22 країни. Порівняно із  показниками 2009 
року, експорт збільшився на 8% у грошовому вираженні. 

Значно збільшився у грошовому вираженні продаж продукції 
торгівельної марки «Optimix», а саме – на 242,2%. Так як ТМ 
«Оptimix» – лінія продукції здорового харчування, високий попит 
на неї свідчить про те, що населення України все більш віддає 
перевагу здоровому стилю життя. 

Відносно конкурентів компанії «Бісквіт-Шоколад» та «Жито-
мирські ласощі» використовують стратегію послідовників за ліде-
ром, застосовуючи при цьому стратегію копіювання продукту. 
Така стратегія не менш ефективна, ніж стратегія інноваційних 
товарів. У той час як компанія-інноватор витрачає багато грошей 
на розробку нового товару, його просування та інформування ри-
нку, та в нагороду отримує лідируючі позиції, конкуренти можуть 
скопіювати або покращити новинку, та зекономити на дослі-
дженнях та розробках, на комунікаціях із споживачем, і тим са-
мим отримати доволі високі прибутки. 

У табл. 1.3. представлені зведені дані про маркетингові стра-
тегії, що найбільш часто використовують підприємства-виробники 
кондитерської галузі. Найбільш популярними є стратегії інтенси-
вного росту, що реалізуються за різними напрямками. Відносно 
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конкурентів, підприємства застосовують, головним чином, страте-
гію претенденства на лідерство, або його збереження. 

 
Таблиця 1.3. Маркетингові стратегії, що використовуються підп-
риємствами-виробниками кондитерської продукції 

 

Корпорація 
 «Roshen» –  
лідер ринку 

Стратегія інтенсивного росту (розширення ринку шляхом 
міжнародного маркетингу; розвиток товару та розширен-
ня його асортименту). 
Стратегія інтегративного росту: вертикальна та горизон-
тальна інтеграція. 

ВО «Конті» – 
претендент 

на лідерство 

Стратегія інтенсивного росту (розширення ринку шляхом 
міжнародного маркетингу; розвиток товару та розширен-
ня його асортименту). 
Стратегія інтегративного росту: вертикальна та горизон-
тальна інтеграція. 
Стратегія диференціації. 

ЗАТ «АВК» – 
претендент 

на лідерство 

Стратегія інтенсивного росту (розширення ринку шляхом 
міжнародного маркетингу; розвиток товару та розширен-
ня його асортименту). 
Стратегія інтегративного росту: вертикальна та горизон-
тальна інтеграція. 
Стратегія диференціації. 

Корпорація «Бісквіт-
Шоколад» – 
послідовник 
за лідером 

Стратегія інтенсивного росту(розширення ринку шляхом 
міжнародного маркетингу; розвиток товару та розширен-
ня його асортименту). 
Стратегія копіювання продукту. 

ЗАТ «Житомирські 
ласощі» – 

послідовник 
за лідером 

Стратегія інтенсивного росту(розширення ринку шляхом 
міжнародного маркетингу; розвиток товару та розширен-
ня його асортименту). 
Стратегія копіювання продукту. 

 
Жорстка конкуренція змушує виробників  постійно застосову-

вати технологічні інновації, постійно виводити на ринок нові ви-
ди кондитерської продукції, та оптимізувати свій асортимент. 
Разом з тим, цей захід не дозволяє повною мірою  вирішити про-
блему товарної диференціації на ринку, тому підприємства – ви-
робники активно застосовують стратегію диференціації свого 
іміджу, пропонуючи споживачам продукцію під власними торго-
вельними  марками. 

Велика кількість підприємств кондитерського ринку, що ма-
ють менше 1% обсягів продажу від загального ринку, використо-
вують стратегії глибокого насичення регіонального ринку, як 
різновид стратегії «нішера». Так, невеликі фабрики «місцевого 
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рівня» намагаються використовувати стратегію лідерства за ра-
хунок економії на витратах, і працюють, як правило, в низьких 
цінових сегментах. Тоді як, потужні компанії національного рин-
ку вважають останнім часом найбільш привабливим «преміум – 
сегмент». Саме з цього приводу, останнім часом в асортименті їх 
продукції спостерігається тенденція скорочення виробництва 
кондитерських виробів, що не містять какао (карамелі) і збільшу-
ється виробництво шоколадних виробів. 

Виконане дослідження щодо аналізу конкурентних стратегій 
підприємств-виробників кондитерських виробів дозволяють зро-
бити наступні висновки: 

1. У результаті жорсткої конкуренції на ринку, мають місце 
процеси концентрації виробництва та капіталу, злиття  компаній, 
поглинання слабких підприємств більш потужними. В наслідок 
цього, основні «умови» конкурентної боротьби задають компанії, 
що входять до першої п’ятірки  за обсягами продажу продукції, 
серед яких «Roshen», «АВК», «Конті», «Бісквіт-Шоколад», «Жито-
мирські ласощі». 

2. Зазначені компанії діють як універсальні виробники – праг-
нучи охопити своєю продукцією увесь національний ринок, бути 
присутніми у всіх цінових та товарних сегментах ринку, застосову-
ючи інструменти стратегії повного охоплення ринку шляхом дифе-
ренційованого маркетингу. Для збільшення обсягів збуту і частки 
ринку, вони частіше використовують стратегії інтенсивного росту, 
оптимізуючи свій асортимент та розширюючи межи своїх ринків. 
Більш потужні фінансові компанії («Roshen», «Конті»), використо-
вують стратегії інтегративного росту, або диференціації («АВК»). 

3. Жорстка конкуренція змушує виробників  постійно застосо-
вувати технологічні інновації, виводячи на ринок нові види про-
дуктів, та оптимізувати свій асортимент. Разом з тим, цей захід 
не дозволяє повною мірою  вирішити проблему товарної диферен-
ціації на ринку, тому підприємства–виробники активно застосо-
вують стратегію диференціації свого іміджу, пропонуючи спожи-
вачам продукцію під  торговельними марками. 

4. Велика кількість підприємств кондитерського ринку, що 
мають менше 1% обсягів продажу від загального ринку, викорис-
товують стратегії глибокого насичення регіонального ринку, як 
різновид стратегії «нішера». Так, невеликі фабрики «місцевого 
рівня» намагаються використовувати стратегію лідерства за ра-
хунок економії на витратах, і працюють, як правило, в низьких 
цінових сегментах.  
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1.4. Маркетингова стратегія вітчизняних виробників 
мінеральних добрив на міжнародному ринку 

 
Хімічна промисловість України нині є однією зі стратегічно 

важливих галузей економіки держави. Суб’єкти хімічної промис-
ловості формують значну частку ВВП країни. Так, за підсумками 
2011 року підприємства галузі реалізували товарів на суму близь-
ко 79397,1 млн. грн., що складає понад 7% ВВП [42]. Значна час-
тка продукції хімічної галузі і в структурі експорту України 
(7,9%). До складу хімічної промисловості входять такі галузі: гір-
нича хімія (видобування сировини), основна хімія (виробництво 
мінеральних добрив, неорганічних кислот і соди) та хімія органі-
чного синтезу (виробництво полімерних матеріалів). 

Основними центрами виробництва азотних добрив є Дніпро-
дзержинськ, Запоріжжя, Алчевськ, Горлівка, Лисичанськ, Сєве-
родонецьк. Вони розмішуються в районах коксохімічного вироб-
ництва. Друга група підприємств спрямована на споживача і 
знаходиться в районах видобутку природного газу та на трасах 
газопроводів – Черкаси, Рівне, Одеса. Калійні добрива виробля-
ють у Калуші та Стебнику. Заводи, що виробляють фосфорні доб-
рива, зосереджені в районах високого сільськогосподарського 
освоєння і знаходяться в таких містах, як Вінниця, Одеса, Суми, 
Костянтинівка і Маріуполь. У Маріуполі використовують відходи 
«Азовсталі» [37, c.76]. 

В умовах жорсткої ринкової конкуренції та нестабільної еко-
номічної ситуації в світі особливого значення набуває розробка 
детальної маркетингової стратегії з метою забезпечення стабіль-
ності бізнесу та досягнення поставлених цілей. Саме планування 
та фокусування на обраній маркетинговій стратегії дозволяє мі-
німізувати вплив негативних факторів економічного середовища 
на показники діяльності підприємства, галузі. Стратегія марке-
тингу – це формування цілей і завдань виробникам та працівни-
кам збуту по кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожно-
му товару на певний період часу (довгострокова, середньостроко-
ва) для здійснення виробничо-комерційної діяльності відповідно 
до ринкової ситуації і можливостей підприємства. 

Зміст та ефективність маркетингової стратегії доцільно аналі-
зувати з позицій маркетингового комплексу. Маркетинговий 
комплекс – це система інструментів, методів, прийомів, підходів 
щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, викорис-
тання яких має на меті формування конкурентних переваг на 
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цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку. Основними 
елементами маркетингу є так звані елементи «4Р»: «product» 
(продукт), «price» (ціна), «place» (місце), «promotion» (просування). 

Продукт характеризують якість, властивості, асортимент, 
упаковка, форма. Ціну пов’язують  зі знижками, націнками, стро-
ками платежів. Визначення ціни виступає важливим завданням 
комплексу маркетингу. З одного боку, ціна повинна бути такою, 
щоб її зміг заплатити потенційний покупець, а з іншого – вона 
повинна забезпечити отримання максимального прибутку підп-
риємством. Що стосується дистрибуції, то головним змістом дано-
го елементу маркетингу є вибір оптимальної схеми доставки то-
варів від виробника до споживача. Просування товару – це будь-
яка форма повідомлення, що використовується підприємством-
виробником товару для інформації, переконування чи нагаду-
вання споживачам про свої товари, ідеї, послуги, громадську дія-
льність чи вплив на суспільство. Конкретними формами просу-
вання є: створення позитивного іміджу підприємства та його про-
дукції; проведення виставок, ярмарків, надання торговельних 
знижок, торгівля в кредит; проведення рекламної компанії; пер-
сональний продаж [4, c.37-41]. 

Отже, для планування маркетингової діяльності підприємства 
необхідно в комплексі враховувати всі елементи маркетингу з 
метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. 
Вважаємо доцільним проаналізувати підхід до розробки марке-
тингової стратегії підприємств хімічної промисловості України на 
прикладі окремо взятого сегменту. Проведемо аналіз маркетин-
гової діяльності виробників азотних добрив, зокрема, виробників 
аміаку. Даний сегмент характеризується високим конкурентним 
потенціалом на світовому ринку та експортоорієнтованістю збуто-
вої діяльності. Варто зазначити, що аміак з позицій концепції 
«4Р» (продукт, ціна, дистрибуція та просування) є товаром з низь-
кою диференціацією (продукція на ринку має приблизно однакові 
якісні характеристики і, з точки зору споживача, є ідентичною). 
Через це незначні відмінності в якості продукції різних виробни-
ків мають несуттєвий вплив на загальний рівень конкурентосп-
роможності підприємства. В умовах низької диференціації проду-
кції зростає вплив чинників ціни та дистрибуції. 

Розглянемо технологію виробництва аміаку в промисловості. 
Процес виробництва аміаку складається з трьох стадій. Перша з 
них – стадія отримання азотоводневої суміші. Вона є найдорож-
чою стадією виробництва. Для отримання водню використовують 
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гази, які містять метан, наприклад природний газ. У присутності 
водяної пари і кисню метан перетворюється на водень. Друга ста-
дія – очищення газу від вуглецю за допомогою водних розчинів. 
Третя стадія – власне синтез аміаку. Зазначимо, що синтез аміа-
ку супроводжується виділенням великої кількості тепла. 

Отже, оскільки основною сировиною для виробництва аміаку 
та, в подальшому, мінеральних добрив є природний газ, який 
практично не відрізняється за своєю якістю, зазначимо, що лідер-
ство за якістю не може бути реалізованим на обраному сегменті 
ринку. Єдиний можливий варіант досягнення переваг у якості 
продукції – це розробка і виробництво принципово нових добрив. 
Такий підхід є неможливим у даному сегменті, так як призведе до 
не повного використання існуючих виробничих потужностей. 

Українські виробники мають суттєві переваги в розташуванні 
та забезпеченні доставки продукції до споживача. Так, при тран-
спортуванні аміаку використовуються магістральні трубопроводи, 
протяжність яких в Україні складає 45725 км. За довжиною магі-
стральних трубопроводів Україна є п’ятою у світі, поступаючись 
лише США, Росії, Канаді та КНР [35]. Зокрема, для транспорту-
вання аміаку активно використовується трубопровід Тольятті – 
Одеса. Для транспортування аміаку можна також використовува-
ти танкери і спеціально обладнанні автомобілі. Географічне роз-
ташування України з виходом до морів надає вітчизняним вироб-
никам змогу використовувати різноманітні варіанти доставки, 
орієнтуючись у виборі способу доставки на потреби покупця, що є 
суттєвою конкурентною перевагою. Підсумовуючи, можна ствер-
джувати про наявність у вітчизняних виробників аміаку конку-
рентних переваг в дистрибуції. Окрім можливості вибору найефе-
ктивнішого способу доставки для кожного покупця, що призво-
дить не тільки до суттєвої економії коштів, а і до зростання рівня 
лояльності покупців, українські виробники аміаку можуть збері-
гати виготовлену продукцію в аміакосховищах (переважна біль-
шість яких розташована на Одеському Припортовому заводі), що 
дозволяє адекватно реагувати на коливання ринку. 

Досліджено доцільність проведення диверсифікації збутової 
діяльності. Основними сегментами споживачів є великі сільські 
господарства, які купують продукцію з заводу-виробника чи через 
торгового представника (у випадку з закордонними продажами), 
та дрібні сільські господарства, які віддають перевагу покупкам 
незначними обсягами у спеціалізованих магазинах. Для першого 
сегменту споживачів сьогодні представлені мінеральні добрива 



 
44 

російського, білоруського виробництва та вітчизняна продукція. 
Продукція країн Західної Європи та США в Україні не є конку-
рентоздатною, що пов`язано з порівняно високою ціною. 

Вітчизняні виробники добрив сьогодні не здійснюють продаж 
продукції сегменту дрібних фермерських господарств. Однак, 
ймовірним є відкриття хімічного супермаркету, в якому була б 
представлена продукція переважної більшості українських азот-
них заводів. Відкриття такого супермаркету дозволило б задово-
льнити потреби споживачів і збільшити стабільність азотного 
бізнесу в Україні. Так, дрібні сільські господарства купують про-
дукцію у менших масштабах і є менш чутливими до зміни ціни. 
Варто зазначити суттєвий вплив світової ціни на ціну реалізації в 
гуртовому сегменті, оскільки через низьку диференціацію товару 
основним чинником при виборі продавця є ціна. Однак, в дрібно-
гуртовому сегменті зміни світової ціни на аміак та добрива мають 
несуттєвий вплив на ціну реалізації продукції через те, що спо-
живач є недостатньо інформованим та обізнаним зі світовими 
цінами та конкурентами на зовнішньому ринку, на відміну від 
гуртових сегментів. 

Вагомий вплив енерговитрат на конкурентоспроможність віт-
чизняних виробників мінеральних добрив підтверджує визна-
чення частки ціни на природний газ у структурі світової ціни на 
нітрат аміаку (табл. 1.4). Так, якщо в 2004р. витрати на природ-
ний газ складали лише 23%, то в 2009р. – 68% (для розрахунку 
використовувалась пільгова ціна), а в 2011р. – 72%. 

 
Таблиця 1.4. Частка ціни на природний газ у структурі світової 
ціни на нітрат аміаку (складено авторами за джерелами: [1],[35]) 
 

Рік Місяць 
Світові ціни на 
нітрат аміаку, 

$/тонна 

Ціна на газ, 
грн./ 1000 куб. м 

Частка ціни на 
газ у структурі 

ціни,% 

2004 Квітень 263 60 23 

2005 Квітень 292 68 23 

2006 Квітень 366 109 30 

2007 Квітень 382 143 37 

2008 Квітень 509 222 44 

2009 Березень 438 296 68 

2010 Березень 398 239 60 

2011 Березень 479 345 72 
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Досить високий відсоток енерговитрат у структурі собівартос-
ті може бути пояснений особливістю виробництва. Так, при ви-
робництві аміаку природний газ є одночасно і сировиною і енер-
горесурсом. Можемо стверджувати про високу залежність вітчи-
зняних виробників аміаку від зміни ціни на природний газ. Так, 
на рис. 1.7 представлена динаміка цін на природний газ для 
промислових споживачів, лінія тренду вказує на високу ймовір-
ність зростання ціни у майбутньому. 

На рис. 1.7 окремо виділена пільгова ціна на природний газ, 
що діяла для виробників азотних добрив з 01.12.2008 по 
01.07.2010 [41]. Необхідність введення пільгової ціни для вироб-
ників азотних добрив була зумовлена погіршенням конкурентних 
позицій вітчизняних виробників як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Так, падіння ціни під час економічної кризи 
значно зменшило маржу прибутку і призвело до зупинення час-
тини виробничих потужностей на окремих підприємствах азотно-
го сегменту. Однак, введення пільгової ціни супроводжувалось 
покращенням стану підгалузі азотних добрив, що пояснюється 
зменшенням собівартості продукції і, як наслідок, досягненням 
конкурентної переваги за ціною. 

 

 
 

Рис. 1.7. Динаміка ціни на природний газ для промисловості у 
період з 2004-2011рр. (складено авторами за джерелами: [36]) 
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Зазначимо, що тенденція розвитку галузі змінилась з початком 
2007 року, охарактеризувавшись різкою зміною динаміки обсягів 
експорту та імпорту і зберігалась упродовж 2007-2008 рр., вказую-
чи на зниження обсягів виробництва та споживання, як  в галузі, 
так і в економіці в цілому, що було пов’язано з впливом кризового 
стану економіки України. Вказане підтверджується оцінкою мак-
роекономічних показників. Варто також додати, що з грудня 
2008 року спостерігається відновлення позитивної  динаміки обся-
гів експорту та імпорту продукції галузі. Це ж відображають інші 
макроекономічні показники національної економіки. Так, харак-
терним є те, що обсяги експорту швидше повернулись на докризо-
вий рівень, що можна пояснити експортоорієнтованістю галузі. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що подальше зро-
стання частки витрат на енергоресурси у структурі ціни може 
нівелювати конкурентні переваги виробників сегменту і, навіть, 
призвести до занепаду сегменту в цілому та окремих підприємств. 

Особливістю світового ринку аміаку та інших ринків з низькою 
диференціацією продукції є низький рівень лояльності покупців і 
прийняття рішень щодо покупки товарів на основі ціни та зруч-
ності поставок. Проаналізувавши можливі сегменти зазначимо, 
що у гуртовому сегменті доцільним є мінімізувати витрати на 
просування товару, використовуючи звільнені кошти для зни-
ження ціни. Актуальним є розвиток дрібно-гуртового сегменту, 
оскільки окрім зазначених вище переваг, вітчизняні азотні підп-
риємства сьогодні мають достатній резерв фінансових засобів для 
реалізації проекту, а їх об’єднання в єдиний холдинг дозволить 
суттєво економити за рахунок ефекту масштабу як на етапі будів-
ництва, так і після введення супермаркету в експлуатацію. 

Враховуючи особливості ринку аміаку та мінеральних добрив, 
а також стратегічне значення галузі для України варто зазначи-
ти, що оптимальною конкурентною стратегією є лідерство за ви-
тратами. До механізмів зменшення собівартості на аміак можна 
віднести наступні дві пропозиції. По-перше, доцільним є введен-
ня пільгової ціни на природний газ для виробників сегменту. По-
друге, варто взяти до уваги використання ефекту масштабу в 
сфері виробництва та логістики. 

Оптимальним шляхом досягнення лідерства за ціною є вико-
ристання отриманих переваг від об’єднання чотирьох підпри-
ємств сегменту: концерну «Стирол», «Рівнеазот», Сєверодонецько-
го «Азот», Черкаського «Азот» (табл. 1.5), що стало можливим за-
вдяки поступовому придбанню міжнародною компанією Ostchem 
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Holding Ltd найбільших підприємств підгалузі [24]. Консоліда-
ційні процеси, що спостерігались в останні роки, дозволять виро-
бникам зменшити постійні виробничі витрати, отримати додатко-
ві знижки на природний газ та оптимізувати логістичну систему. 

 Найвагомішим чинником при прийнятті рішення стосовно 
консолідації є можливість економії витрат на енергоресурси. 
Аналізуючи факт об’єднання азотних підприємств в Україні, мо-
жна підкреслити, що створення єдиного холдингу має зробити 
сегмент азотних добрив масштабним покупцем природного газу, а 
це дозволить отримати дисконти, пов’язані з великим обсягом 
замовлення, що було неможливо до консолідації. 

 
Таблиця 1.5. Показники діяльності основних підприємств хіміч-
ної галузі України [44] 
 

Компанія 
Виручка, млн. грн. Чистий прибуток 

у 2010р., млн. грн. 
Штат, 
осіб 2010 2009 

«Азот», Черкаси 4053 2961 -191 4372 

«Азот», Сєверодонецьк 3278 2168 -345 8496 

«Стирол» 2142 1901 -658 2915 

«Дніпразот» 1986 1921 -145 4269 

«Рівнеазот» 1712 694 -219 4006 

 
Крупні промислові споживачі природного газу можуть не тіль-

ки закуповувати газ у «Нафтогаз Україна», а й укладати контрак-
ти з іншими постачальниками. Створення холдингу в межах 
промислової групи, яка включає підприємства енергетичного сек-
тору, дозволить отримувати енергоресурс за значно нижчими 
цінами. Така можливість, враховуючи низьку диференційова-
ність продукції, дозволить суттєво посилити конкурентні позиції 
холдингу та збільшити маржу прибутку. 

Варто також врахувати можливість створення на основі 
об’єднаних підприємств вертикально інтегрованого холдингу з ви-
робництва пластмас і хімічних волокон як мінімум 3 видів – поліе-
тилену, полістиролу та нейлону, що значно розширить можливості 
підприємств азотного сектору. Так, розвиток сегменту, відмінного 
від мінеральних добрив, дозволить підвищити фінансову стійкість 
компанії та зайняти нові ринкові ніші як в Україні, так і за кордо-
ном (рис 1.8). В умовах повного нафтохімічного циклу рентабель-
ність неазотних виробництв буде максимально можливою. 
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Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 

 

Установка 

піролізу 

Установка з 
виробництва 
поліетилену 

Адіпіоновий 
цех 

Установка з 
виробництва 
етилбензолу 

Цех 
полістиролу 

Цех капро-
лактаму 

Полістирол 

Вироби з 
капрону та 

нейлону 

Поліетилен 

 
 

Рис 1.8. Схема вертикально інтегрованого холдингу 
з виробництва пластмас і хімічних волокон 

 
Проаналізуємо існуючі потужності чотирьох об’єднаних підпри-

ємств та можливі об’єкти для інвестування. Так, установки піролізу 
немає на жодному з підприємств. Однак, доцільним є інвестування 
в його будівництво на Сєверодонецькому «Азоті», оскільки саме це 
підприємство вже обладнано двома установками з наступної фази 
циклу. Вагомою перешкодою є потенційний обсяг інвестицій в  
проект, який може сягнути 1 млрд. доларів США. Очевидно, що 
навіть в умовах консолідації, залучення таких інвестицій можливе 
лише за допомогою кредитування. За умови реалізації проекту 
підприємство впровадить виробництво етилену та бензолу. 

Розглянемо другу фазу завершеного циклу виробництва. Так, 
установка з виробництва поліетилену та адіпіоновий цех вже 
діють на Сєверодонецькому «Азот», хоча обладнання з виробниц-
тва поліетилену потребує модернізації. Вважаємо доцільним та-
кож побудувати на Сєверодонецькому «Азот» установку з вироб-
ництва етилбензолу, який є сировиною для отримання стиролу. 
Прогнозована сума інвестицій у будівництво – 300 млн. дол. 
США. Зазначимо також, що на «Рівнеазот» також є діючий адіпі-
оновий цех, де отримують адіпіонову кислоту, сировину для капро-
лактама. 
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Третя фаза циклу представлена такими підприємствами, як 
«Стирол» та «Азот» (Черкаси). Так, «Стирол» володіє цехом поліс-
тиролу, а на «Азот» (Черкаси)  виготовляють капролактам, який є 
сировиною для виробів з капрону та нейлону. Для отримання 
завершеного циклу виробництва, холдингу необхідно освоїти ви-
робництво товарів з капрону та нейлону, оскільки  поліетилен, що 
виготовлявся на другій фазі, та полістирол є кінцевими продук-
тами циклу. 

Зазначимо, що потенційний інтерес для поглинання та приєд-
нання до холдингу становить Черкаське «Хімволокно». Створення 
завершеного циклу виробництва в неазотному сегменті дозволить 
покращити фінансові показники підприємства та стати лідером у 
новій сфері. Так, контроль якості та витрат на усіх етапах вироб-
ництва дозволить посилити конкурентні позиції підприємств ци-
клу, а саме – пропонувати якіснішу продукцію за нижчими ціна-
ми. Більш того, початковою сировиною для процесу піролізу є 
природний газ. Об’єднання підгалузей хімічної промисловості, які 
використовують в якості сировини природний газ, дозволить до-
сягти значної економії витрат на сировину. 

Враховуючи високу експортоорієнтваність сегменту азотних 
добрив зокрема та хімічної промисловості в цілому, зазначимо 
необхідність дослідження переходу вітчизняних виробників сег-
менту до регулятивного стандарту ЄС в хімічній промисловості, 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemical substances). Так, вчасне впровадження зазначеного ста-
ндарту на вітчизняних підприємствах сегменту та галузі є необ-
хідною умовою доступу на ринки ЄС в майбутньому та здатне 
суттєво підвищити конкуренті позиції виробників сегменту як в 
країнах Європейського Союзу, так і в світі. 

Регулятивний стандарт ЄС у хімічній промисловості був вве-
дений 1 червня 2007 року як засіб захисту європейських спожива-
чів від неякісної продукції і підтримання  внутрішніх виробників 
хімічної продукції [2]. Так, REACH передбачає перевірку усієї 
продукції хімічної промисловості, що ввозиться в ЄС, ще з ранніх 
стадій виробництва. Очевидним є те, що якщо європейський ви-
робник тільки виграє від введення подібних стандартів, то для 
українських експортерів це може призвести до суттєвого змен-
шення обсягів експорту та його номенклатури. З іншого боку, 
кошти, витраченні сьогодні на приведення продукції до відповід-
ності вимогам REACH, стануть вдалою інвестицією, тому що до-



 
50 

зволять продовжувати діяльність на ринку ЄС та стануть додат-
ковою конкурентною перевагою на інших ринках. 

Основним припущенням стандарту є здатність промисловості 
самостійно фінансувати перевірку хімічних речовин й забезпечу-
вати споживачів та усі сторони, що є причетними до життєвого 
циклу продукції, необхідною інформацією. Так,  якщо українські 
виробники вже займаються експортною діяльністю в країни ЄС 
чи планують вихід на ринки країн Європейського Союзу, вони 
зобов’язані будуть пройти процедуру реєстрації згідно стандартів 
REACH. 

Така процедура реєстрації складається з декількох  етапів: ре-
єстрації; оцінки; авторизації. Процедура реєстрації полягає у по-
данні реєстраційного досьє до Європейської комісії в хімічній 
промисловості (European chemicals agency) , яке містить детальну 
інформацію про характеристики та властивості продукції, а та-
кож про спосіб її виробництва, ступінь екологічного забруднення 
та можливі шляхи покращення екологічності виробництва. 

Реєстраційне досьє складається з таких елементів: технологіч-
ного досьє для субстанцій, експорт чи виробництво яких  переви-
щує 1 тонну; звіту про хімічну безпеку для продукції з обсягами 
понад 10 тонн. Так, інформація, подана до агенції, буде використо-
вуватися для усунення ризиків та небезпек, що виникають під час 
транспортування, реалізації чи власне використання продукції. 
Одним з завдань стандарту є забезпечення мінімально можливого 
впливу на здоров’я та навколишнє середовище. Подана інформація 
має містити так званий сценарій дій, який має бути впроваджений 
чи самим виробником, чи подальшим користувачем і забезпечить 
мінімізацію ризиків та впливу на навколишнє середовище. 

Аналізуючи вище викладені особливості процедури реєстрації, 
окреслимо основні проблеми, які можуть виникнути у вітчизня-
них виробників на даному етапі. По-перше, практично усі підп-
риємства підгалузі основної хімії характеризується високим рів-
нем зношення основних фондів та старінням технологій. Оскіль-
ки однією з вимог стандарту є розвиток так званого «екологічно-
дружнього» виробничого циклу, то українським підприємцям мо-
же бути відмовлено у реєстрації у зв’язку з високим рівнем забру-
днень під час виробництва. Актуальним у даному випадку стає 
створення замкненого циклу виробництва, що описано вище і 
передбачає значні інвестиції у модернізацію та побудову нових 
виробничих потужностей. 
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По-друге, специфікою реєстрації є те, що подавати певний 
продукт до реєстрації може лише внутрішній виробник ЄС чи 
імпортер продукції, але не експортер. Для того, щоб експортувати 
продукцію в ЄС, необхідне подання на реєстрацію, здійснене од-
ним із покупців продукції, тобто акцент робиться на використанні 
наявної клієнтської бази. Однак, якщо до цього не здійснювалась 
експортна діяльність даного виду продукції у Європейський Союз, 
то оптимальним варіантом є відкриття власного, обов’язково єди-
ного і офіційного представництва підприємства в одній з країн 
ЄС і, вже потім, подання досьє до сертифікації. 

По-третє, важливим є також врахування поставлених строків 
виконання. Доцільним є проходження процедури сертифікації 
більш, ніж за рік до офіційного терміну (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Кінцеві терміни проходження реєстрації 
для субстанцій з різним тоннажем 

 
Розглянемо детальніше процедуру оцінки. Існує два типи оці-

нювання з різними цілями: а) оцінка поданого досьє, коли прово-
диться якісна перевірка зареєстрованого досьє. Документи переві-
ряються на повноту інформації, а виробничий процес перевіряєть-
ся на предмет тестування на тваринах (більше стосується сегменту 
побутової хімії); б) оцінка субстанції, за якої досліджується вплив на 
здоров’я людини та навколишнє середовище та визначається пот-
реба в запиті детальнішої інформації. Власне етап авторизації про-
ходять лише субстанції, які є потенційно шкідливими для навко-
лишнього середовища чи суттєво впливають на здоров’я людини. 
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Доцільним також є огляд основних принципів задекларованих 
в REACH. По-перше, потрібно дотримуватися принципу поділу 
коштів, який є особливо актуальним для України. Враховуючи 
раніше описані процеси консолідації у хімічній галузі, які приз-
вели до утворення великих фінансово-виробничих груп, доціль-
ним є використання механізму поділу коштів при реєстрації. Так, 
виробники однотипної продукції можуть реєструватись разом, за 
умови, що інформацію подає одна юридична особа від імені усієї 
групи. Така реєстрація дозволяє розподілити реєстраційний вне-
сок між цілою групою підприємств однієї підгалузі. 

По-друге, важливим є принцип поділу інформації. Згідно тек-
сту стандарту REACH [2] вся інформація стосовно виробництва, 
особливостей продукції та її використання, окрім тієї, що є коме-
рційно чутливою, має бути доступна як для реалізаторів, так і 
для кінцевих споживачів продукції. Очевидним недоліком такого 
принципу є можливість використання інформації конкурентами 
і, як наслідок, нівелювання технологічних переваг продукції. 
Крім того, принцип розподілу інформації розглядається Євро-
пейською комісією як один із способів заробітку. Так, інформація, 
яка сприяє покращенню екологічності виробництва, зменшення 
шкоди для людини і надана одним із зареєстрованих підпри-
ємств, може бути продана Комісією з метою покращення загаль-
ного стану галузі. 

Зазначимо, що введення стандарту є потужним механізмом 
захисту вітчизняного виробника для влади Європейського Союзу. 
Загальновідомим є те, що європейські виробники працюють в 
умовах жорсткого регулювання і вже звикли до вимог, аналогіч-
них стандарту REACH. В той же час, продукція хімічної промис-
ловості ЄС є на порядок дорожчою від аналогічної продукції ін-
ших країн, зокрема, і України. 

Проаналізувавши сегмент мінеральних добрив, зазначимо, що 
такі чинники, як якість продукції та реклама є несуттєвими для 
споживача, що пов’язано з низькою диференціацією продукції. З 
іншого боку, вагомий вплив мають ціна та переваги в дистрибу-
ції. Вдале географічне розташування, вихід до морів та розвине-
на транспортна система дозволяють вітчизняним виробникам 
мінеральних добрив обирати найефективніший спосіб доставки з 
урахуванням потреб кожного окремого покупця. Крім того, ре-
зультати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що 
українські виробники сьогодні не мають переваг в ціні. Більш 
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того, збереження позитивної динаміки цін на природний газ мо-
же призвести до занепаду галузі. 

Використання переваг консолідаційних процесів галузі та роз-
виток замкненого циклу виробництва на підприємствах дозво-
лить суттєво зменшити затрати за низкою позицій та, як наслі-
док, досягти лідерства за ціною. Зазначимо, що розвиток вироб-
ництва іншої продукції на базі виробників мінеральних добрив 
дозволить покращити показники діяльності та збільшити стабі-
льність бізнесу. 

Необхідною умовою досягнення лідерства є впровадження віт-
чизняними виробниками азотних добрив регулятивного стандар-
ту ЄС REACH. Його введення відкриє доступ на ринки Європей-
ського Союзу, що дозволить реалізовувати продукцію за вищими 
ринковими цінами, модернізувати і реорганізувати процес вироб-
ництва таким чином, щоб максимально використати конкурентні 
переваги. Основними особливостями зазначеного вище переходу 
є: необхідність модернізації виробництва з метою забезпечення 
високого ступеню екологічності; подання на сертифікацію згідно 
стандарту може бути здійснене юридичною особою ЄС, тобто ім-
портером продукції чи безпосередньо українським виробником за 
наявності офіційного торгового представництва в ЄС. 

 
 

1.5. Диференціальна модель стратегії розвитку підприємства 
з використанням низьковідсоткового кредиту 

 
Однією з найбільш складних проблем на шляху розвитку під-

приємства є відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів 
для забезпечення його інвестиційних та обігових потреб. Пробле-
ма фінансування підприємства включає два основні аспекти: ве-
личина стартового капіталу, ємність джерел підтримки та розви-
тку підприємства. Величина стартового капіталу (поріг початко-
вих інвестиційних вкладень, нижче якого бізнес стає невигідним) 
визначається досить низьким рівнем добробуту суб’єктів господа-
рювання, які бажають розпочати бізнес, а тому є недостатньою 
для їхньої успішної діяльності. 

Внутрішні джерела його розвитку (прибуток, амортизаційні, 
резервні та страхові фонди) також не можуть розглядатися як 
стабільна фінансова база. Фінансова підтримка з боку держави 
носить нерегулярний характер, є невеликою за розміром і, зазви-
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чай, не доходить до суб’єктів господарювання. В сформованій си-
туації постачальником фінансово-інвестиційних ресурсів може 
виступати банківська система. Проте, загальний інвестиційний 
клімат, що склався в Україні сьогодні, не сприятливий для кре-
дитування підприємств. Кредит часто недоступний, адже підпри-
ємництво – сфера підвищеного ризику, і банки неохоче йдуть на 
його кредитування. Перешкодами для використання кредиту є 
висока процентна ставка, короткостроковий термін його видачі, 
позикова застава. 

Істотний вплив на діяльність підприємства чинить зовнішнє 
середовище, структуроване на різні ринки, кон'юнктура яких ви-
значає умови його розвитку. Ринок фінансових ресурсів (кредити, 
ціна яких визначається величиною процентної ставки; фінансові 
інструменти з деякою прибутковістю розміщення коштів) до певної 
межі обумовлюють інтенсивність дії зовнішнього інвестиційного 
фактора. Мікроекономічні взаємодії підприємств здійснюються з 
різними економічними агентами – управлінськими й організа-
ційними структурами. Зовнішні інвестиційні ресурси підприємст-
ва формуються за рахунок державного бюджету і коштів федера-
льних та регіональних фондів підтримки розвитку бізнесу, коштів 
інших приватних фондів та фізичних осіб. Виникає необхідність 
оптимального використання коштів, що виділяються зовнішнім 
інвестором. Така постановка проблеми є основою для диференці-
ального аналізу в рамках теорії оптимального управління. 

Мікроекономічні взаємодії підприємства в рамках модельного 
аналізу розглядалися науковцями фрагментарно [11, 17, 18, 25, 46]. 
Поза уваги залишилися проблеми комплексного, багатоканаль-
ного інвестування підприємств, що здійснюється одночасно з різ-
них фінансових джерел. Не достатньо обґрунтованими залиши-
лися умови надання кредитів та їх доступність, насамперед для 
малих фірм, не розглянуті альтернативні способи вкладення вла-
сних коштів підприємства в інші види діяльності (диверсифікація 
виробництва) і цінні папери з фіксованою прибутковістю, певною 
мірою не врахована динаміка вибуття основних фондів. 

Автором здійснена спроба описати та сформулювати економіко-
математичну модель, що включає апарат диференціального обчис-
лення і теорію диференціальних рівнянь. Фактор невизначеності 
зовнішнього середовища, в якому діє підприємство, враховується в 
моделі за допомогою варіантного і теоретико-множинного підходів. 

Розглянемо агреговану модель підприємства, взаємозв’язок 
між змінними якої, представлений системою функцій, неперервних 
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від фактору часу. Модель ґрунтується на таких припущеннях: по-
перше, підприємство може розвиватися як за рахунок внутрішніх 
джерел (прибутку), так і за рахунок зовнішньої фінансової підт-
римки у вигляді інвестицій; по-друге, у процесі дослідження мо-
жна розглядати три різні стратегії державної підтримки бізнесу: 
постійна (з фіксованим обсягом інвестицій для кожного з періо-
дів), лінійно зростаюча (з відомим постійним темпом зростання 
інвестицій), нелінійно зростаюча (з наростаючим темпом і міні-
мальним рівнем гарантованого державного субсидування). Інвес-
тиційна стратегія самого підприємства визначається постійною 
часткою чистого прибутку, що відраховується на реінвестування. 
По-третє, основні виробничі фонди є єдиним лімітуючим факто-
ром, що визначає випуск продукції. По-четверте, підприємство діє 
за незмінної технології, яка передбачає сталість його фондовідда-
чі. П’яте, виробництво описується однофакторною функцією типу 
Леонтьєва, а темпи розвитку підприємства визначаються динамі-
кою основних виробничих фондів, яка обумовлюється величиною 
інвестиційних ресурсів (відрахуваннями від прибутку і величи-
ною фінансової підтримки). 

Співвідношення моделі описують взаємозв’язки між наступни-
ми агрегованими змінними: обсяг випуску; вартість основних виро-
бничих фондів і темпи їх приросту; валовий і чистий прибуток; сума 
податкових відрахувань. Після здійснення необхідних перетворень 
співвідношень даної моделі можна отримати лінійне неоднорідне 
диференціальне рівняння першого порядку з постійними коефіці-
єнтами, права частина якого визначається вибором державної 
стратегії субсидування. Загальне рішення рівняння для різних 
варіантів правих частин дає змогу порівняти темпи зростання ос-
новних виробничих фондів для різних стратегій фінансової підт-
римки підприємства. Вони також залежать і від структурних хара-
ктеристик системи (питомих витрат, ставки оподаткування). 

До структурних характеристик, що впливають на динаміку ро-
звитку підприємства, відноситься частка чистого прибутку, яка 
відраховується на інвестування. У моделі розглянута стратегія 
внутрішнього інвестування, яка відображає тенденцію активіза-
ції процесів самофінансування підприємства. Зростання внутрі-
шніх інвестицій визначається часткою чистого прибутку, що зада-
ється у вигляді ступеневої функції від часу. Модель стає неліній-
ною, а рішення відповідного їй нелінійного диференціального 
рівняння залежить від вигляду його правої частини (функції зов-
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нішнього інвестування). Якщо рішення немає розв’язку по відно-
шенню вартості основних фондів, вирішується воно наближеними 
методами або здійснюється верхня оцінка можливої зміни цієї 
змінної за допомогою нерівності Беллмана-Гронуолла. 

Величина верхньої межі динаміки основних фондів залежить від 
їхнього початкового рівня і загального обсягу виділених за період 
зовнішніх і внутрішніх інвестицій та інших факторів. До факторів, 
що стримують динаміку процесу, відносяться змінні, які обмежують 
частку інвестування і визначають податкове навантаження підп-
риємства. До факторів, що прискорюють динаміку процесу, відно-
сять величину питомого прибутку та фондовіддачі підприємства. 

Диференціальна модель стратегії розвитку підприємства ґрун-
тується на єдиній концептуальній схемі об’єкта  як відкритої еко-
номічної системи з наявністю позитивного зворотного зв'язку. 
Входами до цієї системи є різні види виробничих ресурсів; вихо-
дами – вироблені товари. Контур позитивного зворотного зв'язку 
формується як залежність вхідних змінних системи (ресурсів) від 
вихідних (результатів діяльності у вигляді валового доходу) і ре-
алізується через фонди розвитку підприємства. По суті, контур 
позитивного зворотного зв’язку описує механізм самофінансуван-
ня підприємства, зокрема, його розвиток за рахунок внутрішніх 
інвестиційних ресурсів. 

Нехай підприємство діє за умов ризику. Частка p випущеної 
продукції перебуває в зоні ризику, тобто може бути нереалізова-
на. Величина визначається статистично: 
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Для даного завдання залежність між основними змінними мо-
делі підприємства можна представити системою рівнянь: 

 

)()( tAftp ⋅=  (1.2) 

)()()1()( tPptPctM tot ⋅−⋅−=
 (1.3) 

)()()( tNtMtM tot −=
 (1.4) 

)()1()( 1 tMktN ⋅−⋅= ξτ
 (1.5) 

)),()(( tDtM
dt

dA −⋅= ξ  (1.6) 
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де f – показник фондовіддачі (за один місяць); 
A(t) – вартість основних виробничих фондів; 
C – питома собівартість випуску продукції; 
Р – ризик підприємства, тобто математичне очікування частки 

нереалізованої продукції; 
Mtot(t) – загальний прибуток підприємства; 
M(t) – чистий прибуток підприємства за виключенням податків; 
N(t) – сума податкових відрахувань; 
�– ставка оподаткування на прибуток; 
� – частка чистого прибутку, що відраховується на реінвесту-

вання; 
�� – частка реінвестованих коштів прибутку; 
D(t) – частина боргу, що виплачується на момент часу. 
 
Кредит виплачується за рахунок частини прибутку ∆�(�). Тоді 

з нашої системи знаходимо рівняння: 
 

)()( 0 tAatM ∆⋅=∆  (1.7) 

)1(1
)1(

1
0 ξτ −⋅⋅+

⋅−−=
k

fpc
a  (1.8) 

0aa ⋅= ξ  (1.9) 

),()( tDtAa
dt

Ad ⋅−∆=∆ ξ
 

(1.10)  

 
де F(t)=(1-ξ) · (∆M(t) – D(t)) – фонд накопичення; 

r1 = r0 + r – відсотки за кредитом. 
 
Отже, маємо рівняння: 
 

∫ ∫ −∆==
12

0

12

0

01 ))()(()( dttDtAadttFФ  (1.11) 

∫ ∫ −∆==
24

12

24

12

01 .))()(()( dttDtAadttFФ

 

(1.12) 

 
Якщо цього достатньо для погашення відсотка r, то сальдо за 

перший рік: S1 =Ф1 – r. 
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За умови негативного сальдо 
� = (1 + �) ∙ ��. Залишкове саль-
до за два роки: 
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(1.13) 

 
Визначимо величину «економічної ефективності проекту» за 

формулою: 
 

SAE +∆= )24(  (1.14) 

 
Величину Е оберемо як критерій оптимальності проекту. Оці-

нка доцільності обсягів і термінів кредитування підприємства 
визначається за формулою: 

 
A(t) = A0eat 

M(t) = A(t) · a/ξ, 
(1.15) 

 
Сумарний фонд нагромадження: 
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o
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ξξ  (1.16) 

Зведений фонд нагромадження: 
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Динаміка зведеного фонду нагромадження наведена 
на рис. 1.10. 
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Рис. 1.10. Динаміка зведеного фонду нагромадження 
 

Динаміка зведеного фонду нагромадження представлена фор-
мулою: 

 








 +
⋅+−

⋅
⋅⋅

+−+= 1
1

ln
1

1
ξλξ

ξ
ξ

τ K

Tff

q
ckr

 

(1.18) 

 

Таблиця 1.6. Динаміка зведеного фонду нагромадження 
 

ξ
 

f
 

0=λ  25,0=λ  75,0=λ  
сkr 

0,25 

0,07 0,1955 0,268 0,3514 

0,1 0,4524 0,4876 0,546 

0,16 0,6577 0,6798 0,7162 

0,5 

0,07 0,111 0,236 0,4013 

0,1 0,3777 0,4652 0,5809 

0,16 0,6111 0,6658 0,738 

0,75 

0,07 <0 0,1742 0,4382 

0,1 0,2236 0,4219 0,6067 

0,16 0,5147 0,6387 0,7542 

 
Залежність критичної собівартості від параметра реінвесту-

вання наведено на рис. 1.11, 1.12 і представлено формулою: 
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(1.19) 

 

0    0.2     0.4    0.6    0.8     

0.8 
 

0.6 
 

0.4 
 

0.2 
 

0 

ckr(ξ1) 

ckr1(ξ1) 
 

ckt2(ξ1) 
 

(λ = 0) 

0.8 
 

0.6 
 

0.4 
 

0.2 
 

0 

ckr(ξ1) 

ckr1(ξ1) 
 

ckt2(ξ1) 
 

0    0.2     0.4    0.6    0.8      

(λ = 0) 

ξ ξ 

 

Рис. 1.11.-1.12. Залежність критичної собівартості 
від параметра реінвестування  

 
Початкове значення кредиту залежно від параметра с наведе-

но на рис. 1.13. 
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Рис. 1.13. Початкове значення кредиту залежно від параметра с 
 
Залежність критичної собівартості від параметра реінвесту-

вання наведено в табл. 1.7. 
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Таблиця 1.7. Залежність критичної собівартості від параметра 
реінвестування 

 

ξ
 

f
 

0=λ  25,0=λ  75,0=λ  

0K
 0K

  

0,25 

0,07 0,593 0,6424 0,7412 

0,1 0,8965 0,9713 1,1207 

0,16 1,6115 1,7458 2,014 

0,5 

0,07 0,452 0,5649 0,791 

0,1 0,7272 0,303 1,273 

0,16 1,4928 1,866 2,612 

0,75 

0,07 0,2597 0,4545 0,844 

0,1 0,4477 0,7823 1,453 

0,16 1,0642 1,8634 3,459 

 

Таблиця 1.8. Стратегії виплати зовнішнього боргу 
 

Назва банку Сума кредиту, 
грн. 

Термін дії 
кредиту 

Можливість достроково-
го погашення кредиту 

ПАО «Альфа-Банк» від 80 000 до 24 місяців так 

ОТР Bank від 10 000 до 24 місяців так 
Райффайзен Банк 
Аваль від 20 000 від 6 місяців 

до 5 років так 

 
Розглянемо такі стратегії виплати зовнішнього боргу К0 

(рис. 5, 6) за 24 місяці: 
1) Увесь прибуток t, який одержано за місяць, спрямовується 

на погашення частини боргу. На цей випадок праві частини рів-
нянь дорівнюють нулю. Це означає, що А = const, а саме: ∆А = К�. 
Борг виплачується рівними частинами за n місяців (� ≤ 24), 
∆(t)=Ko/n. Тоді з рівняння (1.20) знаходимо рівняння (1.21): 

 

)t(Dξ)t(A∆a=
dt

A∆d
 (1.20) 

.01,20,0 ==⇒=
a

nK
n

aK o

ξξ
 

(1.21) 

 
Після того, як борг буде виплачено, а рівняння 1.20 приймає 

вигляд рівняння (1.22): 

0K
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).(tAa
dt

Ad ∆⋅=∆
 

(1.22) 

 
Розв’язання цього рівняння для t = 21,...,24 приймає вигляд 

нерівності: 
 

.)( )(
0

pttaeKtA −=∆
 

(1.23) 
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Рис. 1.14. Стратегії виплати зовнішнього боргу 
 

;075,0−=S ;1456,1)24(1 =∆A  0742,1075,01456,1 =−=Е  
2) Сума боргу, що виплачується лінійно, збільшиться з часом, 

як це представлено формулою (1.24) і рис. 1.15: 
 

 (1.24) 

 
Коефіцієнт b1 визначається за умови повної виплати боргу за 

24 місяці: b1=0,00347. 
Розв’язок цього рівняння набуде вигляду рівняння: 
 

 
(1.25) 

 
Максимальне значення: tm = 20; ∆A3 = 1,3733. Підприємство не 

може допустити зниження вартості основних фондів, тому береть-
ся частина суми q з фонду накопичення: 
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0144,0=qdt))t(A∆)t(A∆(=q ∫
24

t
m3

m

 (1.26) 

 
Динаміка основних виробничих фондів визначатиметься за: 
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(1.27) 

 

S1 = 0,063;  S = Ф1 + Ф2 – 2r – q = –0,05; 
∆A31 = 1,3733;  E=1,3733 – 0,05 = 1,3229. 
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Рис. 1.15. Збільшення суми боргу, що виплачується лінійно 
 
3) Сума боргу, що виплачується, становить фіксовану частину 

прибутку: 
 

),()( tMdtD ∆⋅=  
t)d1(aξ

6
0e=)t(A∆  (1.28) 

∫ ∆−−=
12

0

601 ))(()1)(1( dttAadФ ξ
    

dt)t(D=K ∫
24

0
0  (1.29) 

∫
24

12
602 dt))t(A∆a()d1)(ξ1(=Ф  (1.30) 

t = 24, ∆A3(24) = 1,2199; S1 = 0,003; E = 1,2167, (1.31) 

 
Сума боргу до сплати як фіксована частина прибутку наведена 

на рис. 1.16. 
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Рис. 1.16. Сума боргу до сплати як фіксована частина прибутку 
 
Динаміка основних виробничих фондів за умов підвищення 

ризику визначатиметься функцією: 
 

t = 24; ∆A6(24) = 1,2137; S1 = 0; S = 0,002; E=1,2167, (1.32) 

 
4) Виплата боргу за схемою «кредитні канікули» представлена 

на рис. 1.17 і (1.33-36): 
 

{ }
{ }
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(1.33) 

t1 = 11; ∆A7(24) = 1,4532; S = 0,028; E=1,4817, (1.34) 

t1 = 12; ∆A7(24) = 1,5034; S = –0,015; E=1,5319, (1.35) 

t1 = 12; ∆A7(24) = 1,4879; S = –0,018; E=1,5218, (1.36) 
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Рис. 1.17. Виплата боргу за схемою «кредитні канікули» 
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Висновки. Сформульована максимально вигідна стратегія по-
вернення кредитної заборгованості з максимальною економічною 
ефективністю. При виконанні аналітичної частини роботи автором 
враховано ризики пов'язані з кон'юнктурою ринку й визначено 
оптимальну стратегію погашення кредитної заборгованості. Вико-
нано дослідження динаміки розвитку підприємства за умови оде-
ржання разового кредиту, що виплачується упродовж 24 місяців. 
Як критерій оптимальності вибрано коефіцієнт «економічна ефек-
тивність». Здійснено аналітичний і чисельний аналіз різних стра-
тегій погашення кредитної заборгованості підприємством. Порів-
няння отриманих результатів показало, що ефективною стратегією 
погашення кредитної заборгованості є «кредитні канікули». 

Подальше дослідження стратегії кредитно-інвестиційної дія-
льності підприємства може бути продовжено в напрямках роз-
поділу внутрішніх інвестицій підприємства на цілі реінвесту-
вання і нагромадження за рахунок зовнішніх вкладень, які ма-
ють відносно велику ефективність та в напрямку аналізу досту-
пності кредитів. 
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Розділ 2 
 

Інформація і знання 
як основа інноваційного розвитку 

 
 

2.1. Науково-технічна та інноваційна діяльність 
в Україні і в світі: порівняльний аналіз 

 

Фінансування інновацій має велике значення для всіх країн, 
що обрали шлях економіки знань для забезпечення зростання і 
підвищення конкурентоспроможності. Приклад багатьох еконо-
мічно розвинених країн свідчить про правильність стратегії вста-
новлення довгострокових цілей та стабільного надходження інве-
стицій до інноваційної системи. 

Однак, розвиток економіки Україні за останні два десятиліття 
відбувався за моделлю, що притаманна пострадянському просто-
ру, а не країн-членів ЄС, де спостерігалася досить стійка позити-
вна динаміка інвестицій в інновації, науку та технології. 

Питання інвестування інновацій, науки і техніки у економіці 
України та інших країн у своїх наукових працях досліджували 
такі вітчизняні та іноземні науковці, як Б. Маліцький, 
К. Палмберг, К. Віл’ямаа, Г. Румпф, О. Попович, Ю. Шкворець, 
К. Хальме та ін. Враховуючи те, що зміни у світовій економіці 
відбуваються дуже швидко, доцільним є дослідження сучасного 
стану науково-технічної та інноваційної діяльності в України у 
порівнянні з країнами ЄС та СНД, з метою виявлення проблем-
них місць та напрямків удосконалення. 

У країнах СНД протягом 2006-2011 рр. питома вага обсягу ви-
конаних науково-технічних робіт у ВВП була досить стабільною, 
однак спостерігалося незначне її зменшення, зокрема у Вірменії, 
Киргизії, Російській Федерації та Україні. Причому в Україні 
спад був дещо глибшим, ніж у всіх інших країнах групи (рис. 2.1). 

Проте наша країна зберігає за собою друге місце за аналізова-
ним показником після Російської Федерації – єдиної країни, де 
частка даних витрат перевищує 1%. Порівняно високий показник 
також має Білорусь, яка в 2011 р. майже зрівнялася з Україною 
(0,7 та 0,8% відповідно). Решта країн за аналізованим показни-
ком перебувають у незадовільному стані, маючи показник пито-
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мої ваги у межах 0,1-0,4%, тобто практично нульовий рівень. З 
рисунку 1 видно, що позиції України на фоні країн СНД є непо-
ганими, однак украй негативним явищем є неухильне скорочен-
ня питомої ваги науково-технічних робіт. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Азербайждан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Білорусь 0,7 0,7 0,6 0,7 0,2 0,7

Вірменія 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,1

Казахстан 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Киргизія 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1

Молдова 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

Російська Федерація 1,2 1,3 1 1,7 1,3 1,2

Таджикістан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Україна 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8%

Роки

 
 

Рис. 2.1. Питома вага виконаних науково-технічних робіт у 
ВВП в країнах СНД у 2006-2011 рр. [36, 37] 

 
Структура витрат на дослідження і розробки в 2010-2011 рр. 

зазнала істотних змін у деяких країнах СНД (Білорусь, Вірменія), 
а в я деяких залишилася без істотних змін (табл. 2.1). Окрім того, 
серед країн аналізованої групи не було єдності в структурі. Так, у 
Таджикистані та Азербайджані провідним напрямком були ви-
трати на фундаментальні дослідження (понад 40% від загальної 
суми витрат). У Казахстані та Молдові найбільше коштів спрямо-
вувалося на виконання прикладних досліджень (понад 45% від 
усіх витрат). Загалом же для переважної більшості країн СНД 
домінуючим напрямом витрат були науково-технічні розробки (у 
Білорусі, Вірменії, Киргизії, Російській Федерації, Україні). Най-
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меншу частку для всіх країн займали науково-технічні послуги. 
Україна має досить рівномірний розподіл витрат на наукові дос-
лідження і розробки, який у динаміці практично незмінний. 

Слід підкреслити, що найбільша частка загального обсяг 
фінансування науки припадала за даними Інституту економіки 
та прогнозування НАН України на розробки четвертого техноло-
гічного укладу (69,7%). На розробки, що належать до п’ятого тех-
нологічного укладу, припадало 23% загальної суми фінансуван-
ня, третього – 6%, шостого – 0,3%. 

 
Таблиця 2.1. Структура витрат на наукові дослідження й розробки 
за напрямами досліджень у країнах СНД в 2010-2011 р.,%[36, 37] 

 

Країни 

Фундамента-
льні дослі-

дження 

Прикладні 
дослідження 

Науково-
технічні роз-

робки 

Науково-
технічні 
послуги 

Роки 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Азербайджан 33 44 36 29 16 13 15 14 

Білорусь 36 14 5 29 55 49 4 8 

Вірменія 15 44 24 4 52 49 9 3 

Казахстан 11 17 45 47 24 22 20 14 

Киргизія х 18 х 8 х 64 х 10 

Молдова 28 25 56 56 16 19 0,3 0,4 
Російська 
Федерація 18 18 17 19 56 57 9 6 

Таджикистан 47 41 25 36 12 13 16 10 

Україна 24 23 18 18 48 47 10 12 

 
Фахівці, що виконують наукові дослідження та розробки, про-

тягом 2000-2011 рр. у деяких країнах СНД чисельно зменшува-
лися (Російська Федерація, Україна, Таджикистан, Молдова, Ві-
рменія), а в решті країн – чисельно зростали (рис. 2.2). Лідером 
була Російська Федерація, чисельність дослідників в десятки ра-
зів перевищувала показники більшості країн групи. Багато 
науковців також і в Україні [25]. Однак обидві країни страждають 
від постійного скорочення фахівців наукової сфери. Так, в Україні 
за аналізований період відбулося зменшення числа фахівців із 
121 тис. осіб до 85 тис. осіб, а в Російській Федерації – із 501 тис. 
осіб до 436 тис. осіб. Однак для останньої позитивним явищем є 
зростання чисельності у 2011 р. порівняно з 2010 р., чого про Укра-



 
72 

їну, на жаль, сказати не можна. Найбільш динамічний приріст 
показника був у Білорусі (більш, ніж у 4 рази за 2000-2011 рр.). 

 

2000 2005 2010 2011

Азербайджан 11,6 13,4 12,9 13,9

Білорусь 5 5,4 5,5 21,9

Вірменія 22,3 20,4 22,1 4,7

Казахстан 10,2 13,2 11,9 12,6

Киргизія 2,3 2,4 2,2 2,5

Молдова 4,1 2,9 3,6 3,6

Російська Федерація 501,1 457,1 428,2 436,4

Таджикистан 2,5 2,3 2,1 1,9

Украї на 120,8 105,5 89,6 85

0

100

200

300

400

500

600
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Роки

 
 

Рис. 2.2. Чисельність фахівців, що виконують наукові 
дослідження і розробки, в країнах СНД у 2000-2011 рр. [36, 37] 

 
Отже, забезпеченість України науковими кадрами та їх дина-

міка викликає занепокоєння, хоча порівняно з іншими країнами 
чисельність нібито висока. У випадку, якщо ця тенденція у дина-
міці буде зберігатися, то країна опиниться в стані глибокої кризи 
науково-інноваційної сфери, який буде незворотним. 

Як уже зазначалося вище, витрати на дослідження й розробки 
(показник наукоємності економіки) останніми роками у більшості 
країн СНД становлять менше 1% ВВП, тоді як у країнах ЄС – в 
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середньому близько 2% (табл. 2.2). Це нижче цільового значення 
3%, визначеного Лісабонською стратегією, але яке є однією з 5 
ключових цілей європейської стратегії до 2020 р. 

 
Таблиця 2.2. Питома вага витрат на здійснення наукових та нау-
ково-технічних робіт у ВВП окремих країн в 2005-2010 рр.,%[2] 

 

Країни 
Роки Відхилення за 

період 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ЄС 27 1,83 1,85 1,85 1,92 2,01 2,00 0,17 
Бельгія 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 1,99 0,16 
Болгарія 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,60 0,14 
Чеська Республіка 1,35 1,49 1,48 1,41 1,48 1,56 0,21 
Данія 2,46 2,48 2,58 2,85 3,06 3,06 0,60 
Німеччина 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,82 0,31 
Естонія 0,93 1,13 1,08 1,28 1,43 1,62 0,69 
Ірландія 1,24 1,24 1,28 1,45 1,74 1,79 0,55 
Греція 0,60 0,59 0,60 х х х 0,00 
Іспанія 1,12 1,20 1,27 1,35 1,39 1,39 0,27 
Франція 2,11 2,11 2,08 2,12 2,26 2,26 0,15 
Італія 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 0,17 
Латвія 0,56 0,70 0,60 0,62 0,46 0,60 0,04 
Литва 0,75 0,79 0,81 0,79 0,83 0,79 0,04 
Угорщина 0,94 1,01 0,98 1,00 1,17 1,16 0,22 
Нідерланди 1,90 1,88 1,81 1,77 1,82 1,83 -0,07 
Польща 0,57 0,56 0,57 0,60 0,68 0,74 0,17 
Португалія 0,78 0,99 1,17 1,50 1,64 1,59 0,81 
Румунія 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,47 0,06 
Словенія 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86 2,11 0,67 
Словаччина 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,12 
Швеція 3,56 3,68 3,40 3,70 3,61 3,42 -0,14 
Фінляндія 3,48 3,48 3,47 3,70 3,92 3,87 0,39 
Об’єднане Королівство 1,73 1,75 1,78 1,79 1,86 1,77 0,04 
Ісландія 2,77 2,99 2,68 2,64 3,11 х 0,34 
Норвегія 1,52 1,49 1,62 1,61 1,80 1,71 0,19 
Швейцарія х х х 2,99 х х х 
Туреччина 0,58 0,57 0,71 0,73 0,85 х 0,27 
США 2,56 2,60 2,66 2,79 х х 0,23 
Японія 3,32 3,40 3,44 3,45 х х 0,13 
Україна 0,99 0,91 0,86 0,84 0,86 0,82 -0,17 
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Із країн ЄС цей показник протягом 2005-2010 рр. був найви-
щим у Швеції і Фінляндії, де він становив в 2010 р. 3,42% та 
3,87% від ВВП відповідно. Достатньо вагомі витрати на дослі-
дження і розробки також були у таких країнах: Данія (3,06% в 
2010 р.), Швейцарія (2,99% в 2008 р.), Німеччина (2,83% в 2010 
р.). В усіх цих країнах відбувалося нарощування показника за 
досліджуваний період. Найнижчою була частка витрат на дослі-
дження і розробки в Румунії (0,47% в 2010 р.), на Кіпрі (0,50% в 
2010 р.), у Болгарії та Латвії (по 0,6% відповідно). Високими були 
показники витрат таких промислово розвинених країн як Японія 
і США (3,45% і 2,79% в 2010 р. відповідно). 

У 2011р. наукоємність економіки України становила 0,73%, що 
відповідає рівню Хорватії і вище за рівень Словаччини, Латвії, 
Болгарії, та Румунії в 2010 р. Однак порівняно з іншими країнами 
має досить низький показник витрат на наукові та науково-
технічні роботи у ВВП, який до того ж у динаміці зменшується [22]. 

За чисельністю дослідників серед європейських країн лідера-
ми є Німеччина (484,6 тис. осіб в 2009 р.) та Об’єднане Королівст-
во (385,5 тис. осіб в 2009 р.) (табл. 2.3). Досить велика їх чисель-
ність також у Франції, Іспанії, Італії й Туреччині. Майже у всіх 
країнах Європи чисельність дослідників щороку зростає. Дуже 
велика чисельність дослідників у Японії – 890,7 тис. осіб в 2009 р. 
при тенденції до збільшення. 

Однак ситуація в Україні є протилежною. Чисельність дослід-
ників скорочується щороку, а враховуючи розміри нашої країни 
та її загальну чисельність населення, зазначимо, що число нау-
ковців є невеликим і Україна, на жаль, втрачає людський інно-
ваційний ресурс. 

У 2010 р. у ЄС-27 45,3% дослідників  працювали у підприєм-
ницькому секторі, 40,9% – у секторі вищої освіти і 12,7% – у дер-
жавному секторі. В Україні в 2011 р. 38,5% дослідників здійсню-
вали дослідження і розробки в підприємницькому секторі, 
50,8% – у державному і 10,7% – у секторі вищої освіти. 

Висновки. За роки незалежності Україна втратила більш ніж 
дві третини її наукового потенціалу, головним чином через брак 
коштів. Відповідно до законодавства, щонайменше 1,7% ВВП має 
щорічно спрямовуватися на виконання досліджень і розробок. 
Однак ця норма не виконується. Країна втрачає кадри, що здійс-
нюють дослідження і розробки. Особливо ці проблеми стають оче-
видними при порівнянні показників науково-технічної та іннова-
ційної діяльності в Україні з аналогічними показниками країн 
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Європи, США та Японії. Існує дуже великий розрив у питомій 
вазі досліджень і розробок у ВВП, кількості наукових кадрів. 
Окрім того, дуже відрізняється структура джерел фінансування 
наукових та науково-технічних робіт. 

 
Таблиця 2.3. Фахівці, що виконують дослідження і розробки, в 
окремих країнах в 2005-2010 рр., тис. осіб [2] 

 

Країни 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Відхилення 
за період 

ЄС 27 2011,3 2107,2 2159,0 2256,3 2318,5 х 307,2 

Бельгія 48,8 49,3 51,3 54,6 55,9 х 7,1 

Болгарія 11,9 12,0 13,0 13,4 14,7 х 2,8 

Чеська Республіка 37,5 39,7 42,5 44,2 43,1 43,4 5,9 

Данія 43,5 44,1 43,0 48,4 52,6 х 9,1 

Німеччина 406,3 х 437,8 х 484,6 х 78,3 

Естонія 5,7 6,2 6,8 7,2 7,4 х 1,7 

Ірландія 17,7 18,6 19,4 21,1 21,4 х 3,7 

Греція 33,4 х х х х х х 

Іспанія 181,0 193,0 206,2 217,7 221,3 х 40,3 

Франція 251,6 268,9 278,5 289,3 295,7 х 44,1 

Італія 125,5 137,2 141,9 х 149,3 х 23,8 

Латвія 5,7 7,2 7,8 7,4 6,3 х 0,6 

Литва 11,9 12,0 13,4 13,5 13,8 х 1,9 

Угорщина 31,4 32,8 33,1 33,7 35,3 х 3,9 

Нідерланди 57,8 65,0 60,1 61,0 54,5 х -3,3 

Польща 97,9 96,4 97,3 97,5 98,2 х 0,3 

Португалія 37,8 44,6 51,4 75,1 86,4 х 48,6 

Румунія 29,6 28,6 30,7 30,9 30,6 х 1,0 

Словенія 7,6 8,3 8,7 10,1 10,4 х 2,8 

Словаччина 17,5 18,8 19,4 19,8 21,8 24,0 6,5 

Швеція 82,5 х 71,1 х 72,7 х -9,8 

Фінляндія 50,8 53,3 53,4 55,2 55,8 х 5,0 

Об’єднане Королівство 364,8 х 377,2 х 385,5 х 20,7 

Ісландія 3,8 4,3 4,0 4,2 4,1 х 0,3 

Норвегія 36,5 х 41,3 43,7 44,8 х 8,2 

Швейцарія х х х 45,9 х х х 

Туреччина 83,9 90,1 102,0 106,4 114,4 х 30,6 

Японія 861,9 874,7 883,4 890,7 х х 28,8 

Україна 105,5 100,3 96,8 94,1 92,4 89,5 -16,0 



 
76 

При порівнянні України з країнами СНД ситуація є значно 
кращою, оскільки за більшістю аналізованих показників країна 
займає друге місце після Російської Федерації. Однак загрозли-
вою є тенденція до погіршення цих показників з року в рік. Тому 
украй необхідно на державному рівні докласти зусиль щодо пож-
вавлення інноваційної активності та стимулювання наукової та 
науково-технічної діяльності в Україні [22]. 

На нашу думку, виправленню ситуації, що склалася сприяти-
муть заходи за такими напрямками: 

– налагодження координації діяльності різних структур на-
ціональної інноваційної системи; 

– поліпшення інвестиційного клімату; 
– сприяння експорту високотехнологічної продукції; 
– зниження податкового тиску для інноваційних компаній, 

особливо на початкових стадіях розвитку; 
– утворення зон інноваційного підприємництва [9]; 
– розвиток міжнародних науково-технічних зв’язків через спі-

льне вироблення, обмін і використання нових знань і технологій. 
 
 
2.2. Особливості прогнозування інноваційної діяльності 

на підприємстві 
 

У сучасному світі однією із найважливіших передумов успіш-
ного здійснення будь-якої діяльності є прогнозування подальших 
напрямків розвитку. З метою швидкого та ефективного досягнен-
ня поставлених цілей необхідно враховувати всі тенденції та тре-
нди, що існують та можуть з’явитися і кардинально вплинути на 
майбутню діяльність. У цьому руслі діяльність будь-якого суб’єкта 
господарювання повинна керуватися засадами чіткого прогнозу-
вання напрямків розвитку. Актуальність використання даного 
наукового напрямку виникає як обґрунтована необхідність дослі-
дження закономірностей певних явищ. Так, суб’єкт господарю-
вання можна розглядати як систему взаємопов’язаних елементів, 
що знаходяться у постійному русі, враховуючи окремі взаємоза-
лежності між елементами цієї системи, шляхом прогнозування 
можна з максимальною ймовірністю розкрити сутність найактуа-
льніших тенденцій майбутнього. 

Прогнозування виступає основою планомірної організації сус-
пільного життя, цілеспрямованого розвитку суспільства, при цьо-
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му його застосування вимагає комплексного аналізу всіх існую-
чих підходів, їх врахування розкриває нові можливості ефектив-
ного управління суб’єктів господарювання. Прогнозування як 
наукова категорія є частиною системи передбачення майбутнього, 
що представляє собою міждисциплінарне комплексне досліджен-
ня перспектив людства, яке може бути достовірним лише у проце-
сі інтеграції гуманітарного, природно – наукового, технічного й 
економічного знання [32]. 

Передбачення в рамках одного підприємства – це завжди 
складний процес. Передбачаючи майбутній розвиток подій,    
потрібно застосовувати наукові, а також інші раціональні та інту-
їтивні прийоми й методи, орієнтуватися на весь комплекс логіч-
них, теоретико-методичних, аналітичних, прогнозних і соціально-
психологічних підходів. Кожне підприємство з метою успішної 
реалізації стратегічної політики повинно постійно оцінювати свій 
стан господарської діяльності з огляду факторів зовнішнього се-
редовища, аналізувати технологію і організацію виробництва, 
обладнання, діяльність персоналу, а також систему постачання 
та збуту, обслуговувані ринки, законодавство, яке регулює його 
діяльність. Лише на основі проведення регулярного аналізу існу-
ючої ситуації відкривається можливість розкриття конкурентних 
переваг підприємства у майбутньому та прогнозування альтерна-
тивних напрямів розвитку і ефектів від них як для підприємства, 
так і для суспільства загалом. 

 
 

План 
Передбачення визначеної 

послідовності подій для здійснення 
поставленої мети 

Прогноз  
Передбачення конкретно прикладної теорії, 

розглядає якісні та кількісні 
 досліджуваного явища 

Гіпотеза 
Загальнотеоретичне передбачення, 

розглядає якісні характеристики 
досліджуванного явища 

Кількість та якість 
інформації 

теоретичного та 
практичного 

обґрунтування 

 
 

Рис. 2.3. Графічне представлення 
взаємозв’язку форм передбачення 
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Передбачення за своєю сутність проявляється у трьох взаємо-
залежних та взаємодоповнюючих елементах: гіпотеза, проноз та 
план. Гіпотеза виступає результатом діяльності по створенню та 
генеруванню ідей, що її формують, прогноз – результатом процесу 
прогнозування і план – відповідно планування [32]. Для компле-
ксного вивчення основ передбачення постає необхідність побудо-
ви комплексу теоретичних основ наукового передбачення, що 
проявляється у трьох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих 
формах, які залежить від ступеня визначеності та достовірності, 
це – гіпотеза, прогноз, план (рис. 2.3). 

Така форма наукового передбачення як прогноз є середньою 
ланкою побудови проекції майбутнього, вона є необхідною зага-
льновизнаною умовою наукового дослідження та проектування 
майбутнього. Прогноз є результатом процесу прогнозування. Ни-
зка дослідників, що займаються проблемами наукового передба-
чення дають визначення процесу прогнозування, при цьому всі 
вони наголошують на тому, що це є процес дослідження майбут-
нього. Так, прогнозування з грецької «prognosis» означає знання 
наперед [5]. Згідно із твердженнями Б.Є. Грабовецкого наукове 
економічне прогнозування являє собою процес по формуванню 
прогнозів на основі аналізу тенденцій і закономірностей розвитку 
об’єкта [13]. І.М. Яцура вважає, що це процес наукового обґрунту-
вання можливих кількісних та якісних змін його стану в майбут-
ньому, а також альтернативних способів досягнення очікуваного 
стану [53]. 

У напрямку дослідження категорій прогнозування на підпри-
ємстві вагоме місце посідають загальнонаукові підходи. Такими 
основними підходами прийнято вважати історичний та комплек-
сний. Перший розкриває дослідження з точки зору ретроспективи 
та охоплює всі можливі варіанти майбутнього розвитку подій з 
огляду на історичні процеси видозміни об’єкта. Другий у свою 
чергу охоплює всі можливі фактори впливу на об’єкт, розкриває 
системне бачення об’єкта, що досліджується. Коротка характерис-
тика адаптованих загальнонаукових підходів до прогнозування  
представлена на рис. 2.4. 

Адаптація наведених підходів до процесу прогнозування роз-
витку підприємства розкриває можливість виокремлення базово-
го напряму дослідження та конкретизації категорійного апарату 
та методичних інструментів проведення прогнозування. 
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Історичний 

Припускає аналіз об'єкта дослідження у 
його зв'язку і залежності з іншими 
процесами та явищами. Вимогам 
комплексності відповідає системний 
аналіз, який становить сукупність методів 
і способів дослідження складних об'єктів, 
процесів, багаторівневих та 
багатокомпонентних систем, що 
спираються на комплексний підхід, 
врахування взаємозв'язків і взаємодії між 
елементами системи як у середині 
системи, так і поза її межами.  

Комплексний 

Полягає у дослідженні кожного явища і 
процесу у взаємозв'язку з його 
історичними формами. У процесі 
прогнозування варто виходити з того, 
що сучасний стан досліджуваного 
об'єкта є закономірним результатом 
його попереднього розвитку, а 
майбутнє - закономірним результатом 
його розвитку в минулому і сьогоденні. 

 

Загальнонаукові підходи у 
прогнозуванні 

 
 

Рис. 2.4. Характеристика загальнонаукових підходів 
у прогнозуванні 

 
На сьогоднішній день розроблена значна кількість підходів до 

класифікацій прогнозування на підприємстві, підставами для 
цього можуть бути цілі і завдання, об’єкт, період упередження 
тощо. Але найбільш вагомим критерієм з точки зору класифікації 
на думку багатьох авторів є ступінь обґрунтування або проблемно-
цільовий критерій, який характеризує прогнози з точки зору мети, 
заради якої вони розробляються. За даним критерієм розрізняють 
три типи прогнозів: інтуїтивні, пошукові (дослідні, трендові) та 
нормативні (програмні, цільові). Так як одним із принципів про-
гнозування є наукова обґрунтованість, то доцільно вважати, що 
для прогнозування окремих напрямків діяльності підприємства 
інтуїтивний вид прогнозу не є адекватним для застосування у цій 
сфері. Тому доцільно зупинити увагу на пошуковому та норматив-
ному видах. Пошукові прогнози – це результат способу наукового 
прогнозування від даного моменту до майбутнього. Ґрунтуються 
на наявності інформації. У даному випадку саме прогнозування 
може бути традиційним (прогноз є екстраполяцією минулого в 
майбутнє) і новаторським, альтернативним (якщо існує декілька 
варіантів розвитку підприємства з урахуванням змін зовнішнього 
і внутрішнього середовищ). Нормативні базуються на прогнозу-
ванні, яке полягає у тому, що спочатку визначаються цілі, орієн-
тири на майбутнє, а вже потім оцінюється розвиток, виходячи із 
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встановлених цілей. У цьому разі застосовуються якісні методи 
дослідження, оскільки відсутні необхідні вихідні дані [45]. 

Звертаючись до тих видів наукового прогнозування, що є ак-
туальними в системі економічних категорій, постає необхідність 
деталізації за класифікаційними ознаками. Так, економічне 
прогнозування поділяється на наступні види, що зображені на 
рис. 2.5., який представляє широкий спектр класифікаційних 
ознак прогнозування, більшість з них є запозиченими із різних 
сфер людської діяльності, що є загальновизнаними та найужива-
нішими. Поряд з тим мають місце і такі класифікаційні ознаки, 
що стосуються саме прогнозування в рамках підприємства – як 
господарюючого об’єкта. Так за напрямком здійснення діяльності 
на підприємстві прогнозування може проводитися в рамках 
маркетингової; інноваційної; комерційної, економічної, соціаль-
ної, виробничої, екологічної, виробничої, фінансової, інвестицій-
ної діяльності, або бути більш конкретизованим. Виокремлення 
певного напрямку діяльності надає можливість більш комплексно, 
з найбільшою вірогідністю та з максимальним ефектом розробити 
прогноз та впровадити його у майбутньому. 

Зупиняючи увагу на інноваційній діяльності, як на напрямі, що 
на сьогоднішній день виступає рушійною силою розвитку економі-
ки загалом та конкретних суб’єктів господарювання зокрема, ви-
никає необхідність дослідження трактування даного поняття. Згі-
дно з Законом України «Про інноваційну діяльність» інновації – це 
новостворені (засновані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукти або послуги, а також  організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного та іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва 
і (або) соціальної сфери. [44] Провівши аналіз поняття інноваційна 
діяльність, які наводять вітчизняні та зарубіжні науковці такі як 
О.А. Лапко [28], Н.В. Краснокутська [27], С.М. Ілляшенко [19], 
П. Друкер [15], ми дійшли висновку, що вона являю собою певну 
діяльність або процес інноваційного спрямування. 

Конкретизуючи класифікацію прогнозування, наведену на 
рис. 2.5 до такого напрямку, як інноваційна діяльність конкрет-
ного підприємства, можна виокремити певні види, що є найбільш 
вірогідними для застосування дослідження на підприємстві. Так, 
прогнозування інноваційної діяльності підприємства за сферою 
застосування може стосуватися науково-технічного, суспільствоз-
навчого видів та з меншою ймовірністю – природознавчого. За 
рівнем управління найбільш вірогідно, що прогнозування буде 
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скероване управлінням самого підприємства, рідше – з органів 
державної влади. Безпосередньо прогноз, що буде результатом 
прогнозування, може проявлятися практично у всіх наведених 
видах, але з більшою вірогідністю за можливістю впливу об’єкта 
на своє майбутнє він буде активним, за масштабом охоплення 
розроблений для власне самого підприємства. 

Більшої результативності при проведенні прогнозування інно-
ваційної діяльності на підприємстві буде досягнуто у випадку 
якщо прогноз за обхватом об’єкту буде відноситись до багатофак-
торних та за ступенем ймовірності – до варіантних. 

 

За рівнем управління 

- Міжнародне. 
- Народногосподарське. 
- Галузеве (регіональне). 
- Управління підприємствами та установами 
 

За формами 
конкретизації управління 

Цільові - 
Планові - 

Програмні - 
Проектні  - 

Організаційні - 
 

- Інтуїтивні. 
- Пошукові (дослідні). 
- Нормативні 

За ступенем 
обґрунтування 

Попередні (Оглядові) - 
Основні (Ґрунтовні) - 

- Демографічне. 
- Соціальне. 
- Соціально-екологічне 
- Соціально-економічне. 
- Економічне. 
- Юридичне. 
- Соціально-медичне. 
- Маркетингове та ін. 
 

- Метеорологічне. 
- Гідрологічеі. 
- Геологічне. 
- Біологічне. 
- Медико-біологічне. 
- Фізико-хімічне. 
- Космологічне та ін. 
 

- Оцінка станів і перспектив 
роботи механізмів, приладів, 
електронної апаратури; 
- Прогнозування розвитку науки, 
техніки, технології, підготовки 
наукових кадрів та ін. 

Науково-технічне 

За сферою застосування 

Природознавче 

За етапом розвитку об’єкта  За ступенем вірогідності 

Суспільствознавче 

За часом попередження 

- Термінові. 
- Короткострокові.  
- Середньострокові.  
- Довгострокові.  
- Далекострокові 
 

- Гіпотетичні.  
- Аналітико-розрахункові.   
- Директивно-розрахункові   

За періодичністю проведення 

- Постійне. 
- Періодичне (інтервальне). 
- Одиничне 

Глобальні - 
Для країни - 
Для галузі - 

Для підприємства - 
 

За масштабом охоплення 

За способом  
представлення 

результатів 

Точкові - 
Інтервальні - 

За можливістю впливу 
об’єкта  на своє майбутнє 

- Активні. 
- Пасивні 

 

За ступенем ймовірності 

Інваріантні - 
Варіантні - 

 

За цілями 

Оперативні- 
Тактичні - 

Стратегічні - 
 

За обхватом об’єкту   

- Однофакторний. 
- Багатофакторний 
 

Результат Процес 

Прогнозування Прогноз 

 
 

Рис. 2.5. Класифікація наукового прогнозування та його ре-
зультатів у вигляді прогнозу 
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Основними категоріями наукового прогнозування як і багатьох 
наукових інструментів є об’єкт та суб’єкт дослідження. Так 
об’єктом прогнозування інноваційної діяльності підприємства 
виступає інноваційна діяльність конкретного підприємства, а 
суб’єктом – безпосередньо саме підприємство, яке може делегува-
ти свої функції у здійснення даного дослідження на фізичну або 
юридичну особу, яка спеціалізується за даним питанням. 

Необхідною умовою здійснення наукового прогнозування інно-
ваційної діяльності на підприємстві є визначення мети, окрес-
лення завдань, виокремлення предмету прогнозування. Табл.2.4 
представляє розкриття даних категорій із понятійного апарату 
наукового економічного прогнозування та конкретизації до рівня 
прогнозування інноваційної діяльності відповідно до умов одного 
суб’єкта господарювання – підприємства. 

 

Таблиця 2.4. Характеристика категорій економічного прогнозу-
вання та їх конкретизація при прогнозуванні інноваційної діяль-
ності підприємства 

 

Категорія 
Економічне прогнозування 
(існуючі підходи) [43,49,50] 

Економічне прогнозування інноваційної 
діяльності підприємства 

Мета Створення наукових переду-
мов для прийняття рішень в 
управлінні економічним 
розвитком 

Пошук оптимальних своєчасних науково- 
обґрунтованих варіантів розвитку іннова-
ційної діяльності підприємства, що є 
керованим у часі і просторі 

Завдання - визначення перспектив 
найближчого або віддалено-
го майбутнього, зважаючи на 
реальні процеси сьогодення; 
- сприяння розробленню 
оптимальних програм і 
планів економічного та 
соціального розвитку об’єкта, 
що має ґрунтуватися на 
пропонованому прогнозі й 
враховувати оцінку прийня-
того рішення з позицій його 
наслідків у прогнозованому 
періоді 

- дослідження, аналіз і оцінка тенденцій 
зміни соціально-економічних процесів та 
споживацької поведінки, що впливають 
на інноваційні процеси; 
- виокремлення та формування перспектив 
розвитку інноваційних процесів з огляду 
принципів комплексності та оптимально-
сті, формування варіантів прогнозів; 
- забезпечення високого рівня ефективно-
сті здійснення інноваційної діяльності за 
вибраним сценарієм розвитку подій для 
підприємства, контрагентів та споживачів; 
- оцінювання ймовірних наслідків управ-
лінських рішень за результатами прогно-
зування інноваційної діяльності підпри-
ємства для галузі, країни, суспільства 

Предмет Визначення можливого стану 
економічних об’єктів, дослі-
дження закономірностей та 
способів розробки прогнозів 

Пізнання закономірностей розвитку  
інноваційних процесів підприємства у 
майбутньому та альтернативних шляхів 
його здійснення у майбутньому  
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Прогнозування як науковий інструмент ґрунтується на певних 
засадах. Зосереджуючи увагу на прогнозуванні економічних про-
цесів, слід наголосити на основних принципах та їх характерис-
тикам, які є загальновживаними серед науковців [34] та є актуаль-
ними в рамках прогнозування інноваційної діяльності підприємс-
тва (рис. 2.6). 

Виходячи із дослідження основних підходів та категорій про-
гнозування інноваційної діяльності на підприємстві розкриваєть-
ся можливість розкриття змісту основних функцій, що передба-
чаються у даному виді діяльності. До них слід віднести [51]: 

1. Науковий аналіз соціально економічних процесів і тенден-
цій. Передбачає з’ясування вихідного рівня і найсуттєвіших про-
блем та факторів, виявлення тенденцій і закономірностей, що 
визначатимуть подальший її розвиток. Передбачає 3 стадії: рет-
роспекція, діагноз та проекція З огляду на інноваційну діяльність 
проявляється у виокремленні та дослідженні ключових факторів 
успіху розвитку інноваційних процесів на підприємстві із усієї 
сукупності факторів мікро- та макросередовища. 

 

Наукова обгунтованість 

Ситемність і цілісність 

Адекватність 

Багатоваріантність 
(Альтернативність) 

Ефективність 

Цілеспрямованість 

Інформаційна єдність 

Комплексність 

Базується на системних знаннях про закономірності 
розвитку досліджуваного об’єкта. 
Ураховує реалії економічного, політичного й соціально-
го та інших сфер життя країни, вітчизняний і світовий 
досвід. 
Використовує систему нових методик і методів 
 
Об’єкт прогнозування  розглядають, з одного боку, як 
єдиний об'єкт, а з іншого – як сукупність самостійних 
напрямків (блоків) прогнозування 
 

Передбачає розроблення не одного, а декількох (як 
мінімум трьох) варіантів майбутнього розвитку об’єкта, 
тобто прогноз має кілька сценаріїв 
 

Теоретична модель, що має досить точно й повно 
відображати реальні процеси сьогодення 
 

Полягає у визначенні вартості аналітичної підготовки 
прогнозу і його результативності, рівноваги застосу-
вання й ефективності, якості й своєчасності. Прогноз 
має бути точним, повним, реальним 
 
Полягає у формуванні багаторівневої характеристики 

Визначення конкретних завдань, узгоджених із постав-
леною метою 
 
Передбачає взаємозалежність та взаємоузгодженість 
інформації, що використовується 
 

 
Принципи 

прогнозування 

 

Рис. 2.6. Основні найбільш поширені принципи 
прогнозування, що актуальні при прогнозуванні 

інноваційної діяльності підприємства 
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2. Дослідження об’єктивних зв’язків соціально-економічних 
явищ. За кожної конкретної ситуації здійснюється через вияв-
лення причин і наслідків їхнього виникнення. Під час прогнозу-
вання інноваційної діяльності необхідно враховувати невизначе-
ність, що її обумовлено ймовірнісним характером вияву тенденцій 
розвитку законів сучасної економічної системи, неповнотою їхньо-
го знання, наявністю суб’єктивного фактора під час прийняття 
інноваційних рішень, недостатністю й обмеженістю інформації. 

3. Оцінка об’єкта прогнозування. Здійснюється за допомогою 
якісних характеристик і кількісних параметрів. За своєю сутністю 
прогнозування є безперервним процесом, потребує постійного 
уточнення й коригування прогнозів з урахуванням розвитку про-
гностики та економічної науки, а також виникненням нових еко-
номічних явищ. Реалізація принципу багатоваріантності при 
зведенні прогнозу для інноваційної діяльності передбачає не ли-
ше розробку кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз 
і порівняння за певними критеріями, а й обмеженості та неви-
значеності певних критеріїв впровадження та поширення інно-
вацій одним підприємством. 

4. Виявлення об'єктивних альтернатив досліджуваного проце-
су і тенденцій його розвитку на перспективу. Припускає необхід-
ність вибору між взаємовиключними можливостями підприємства 
стосовно прийняття конкретних інноваційних рішень. 

5. Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управ-
лінських рішень. Формування прогнозу інноваційної діяльності 
передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо 
набору і характеру конкретних заходів впливу на подальший 
розвиток як підприємства, так й інновацій загалом. 

6. Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень. Передбачає 
оцінку наслідків всіх альтернативних варіантів розвитку подій в 
результаті втілення прогнозів інноваційної діяльності у діяль-
ність підприємства, можливість модифікації та коригування дос-
ліджуваних та прогнозованих інноваційних процесів. 

У результаті виокремлення основних категорій прогнозування 
інноваційної діяльності підприємства розкривається можливість 
проведення подальшого дослідження з метою підвищення ефек-
тивності та продуктивності господарської діяльності підприємства 
загалом та позитивного впливу на оточуюче його середовище. 

Таким чином, дане дослідження особливостей категорійного 
апарату прогнозування інноваційної діяльності на підприємстві 
дає змогу систематичного їхнього використання та поєднання із 
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новими принципами поведінки, що диктує постійна зміна та мо-
дернізація світового ринку. Так, основні процеси зміни спожива-
цької поведінки, переорієнтації економіки в напрямку інновацій-
ності, збільшення та накопичення інформації та низка інших 
слугують передумовою необхідності розгляду їх із врахування 
основних принципів сучасного ринкового середовища. 

 
 

2.3. Інформаційне забезпечення розвитку 
евристичних функцій підприємств 

 
Евристичні функції є конкретними функціями менеджменту. 

До них належать управління креативністю (креативний менедж-
мент); управління інноваційною діяльністю (менеджмент іннова-
ційний) і управління венчурними проектами (венчурний менедж-
мент). Розвиток евристичних функцій – це зміни у середовищі кон-
кретних функцій менеджменту, які відбуваються в процесі реалі-
зації евристичних цілей підприємства (акумулювання креативних 
ідей, спрямованих на розв’язання виробничо-господарських про-
блем, удосконалення існуючих і створення нових продуктів і тех-
нологій; впровадження інноваційних технологій у процес вироб-
ництва; налагодження виробництва інноваційної продукції; зба-
лансування додатних і від’ємних грошових потоків, пов’язаних із 
реалізацією інноваційних проектів, на засадах розподілу ризиків 
між суб’єктами, залученими до реалізації венчурних проектів). 

Управління має інформаційну основу, це означає що від кіль-
кісних і якісних параметрів інформації на вході в систему мене-
джменту залежить раціональність управлінських рішень на її 
виході. У науковій літературі [4, 8, 10, 11, 14, 16, 24, 35, 47, 52] 
достатньо багато уваги приділено побудові інформаційних систем, 
управлінню ними, методам обробки даних, способам оцінювання 
ефективності функціонування інформаційних систем тощо. Попри 
це, теоретико-методологічні і методичні положення щодо форму-
вання інформаційного забезпечення розвитку евристичних фун-
кцій у системі менеджменту підприємства досі висвітлені науков-
цями досить несистемно і фрагментарно. Причиною цього переду-
сім є те, що слабоформалізованими є види інформації, які визна-
чають інформаційні потреби суб’єктів управління. Конкретизація 
видів інформації, яка необхідна для розвитку евристичних функ-
цій, є передумовою адекватності побудови баз даних підприємст-
ва, які складають основу будь-якої моделі інформаційного забез-
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печення підприємства. Бази даних є сукупністю взаємозв'язаних 
даних, що зберігаються разом. Основними та невід'ємними влас-
тивостями баз даних є такі: для даних допускається така мініма-
льна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню 
в одному чи кількох застосуваннях; незалежність даних від про-
грам; для пошуку та модифікації даних використовуються спільні 
механізми; як правило, у складі баз даних існують засоби для 
підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу 
[23]. Більшість сучасних баз даних належить до реляційного ти-
пу. Реляційною називається база даних, у якій всі дані, що досту-
пні користувачеві, організовані у вигляді таблиць, зв'язані між 
собою, а всі операції, що виконуються з даними, зводяться до дій 
із цими таблицями [38]. 

У табл. 2.5 наведено класифікацію інформації, яку доцільно 
використовувати при формуванні баз даних у моделі інформацій-
ного забезпечення розвитку евристичних функцій підприємства. 
У різних наукових джерелах, зокрема [11; 47] наводяться значно 
ширші класифікації інформації, проте у табл. 2.5 виділено лише 
ті класифікаційні ознаки і види інформації, які є суттєвими для 
побудови моделі інформаційного забезпечення розвитку еврис-
тичних функцій у системі менеджменту підприємства. Окрім 
класифікації інформації, важливою умовою формування баз да-
них і створення моделі інформаційного забезпечення розвитку 
евристичних функцій у системі менеджменту підприємства є 
встановлення адекватних критеріїв об’єктивності інформації. 

Фахівці стверджують, що об’єктивною слід вважати будь-яку 
інформацію, яка є документально підтвердженою [8; 10; 24; 52], 
проте критичний аналіз існуючих позицій науковців, а також 
вивчення діючої практики обробки інформації аналітиками стали 
підставою для того, щоб розширити спектр критеріїв, на основі 
яких доцільно ідентифікувати об’єктивність інформації. До них 
віднесено підтвердження однієї і тієї ж інформації з різних дже-
рел (якщо одна і та сама інформація підтверджується з декількох, 
непов’язаних один з одним джерел, то є підстави стверджувати, 
що ця інформація правдива (об’єктивна). Її можна  використову-
вати для розроблення і реалізації евристичних  рішень), повнота 
інформації (повною є інформація, якщо вона вичерпно характе-
ризує певний об’єкт управління, або певну виробничо-
господарську проблему. Під час ідентифікування повноти інфор-
мації важливим є враховувати джерела, звідки вона  надходить, 
зокрема підтвердження однієї і тієї ж інформації з різних джерел) 
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та аналітичне або документальне підтвердження даних 
(об’єктивність даних неможливо оцінювати лише їхнім докумен-
тальним підтвердженням, оскільки існують об’єктивні відомості 
про певні процеси і явища, які не мають документального підтве-
рдження, проте є науково-обґрунтованими. До таких відомостей 
належать, наприклад, прогнози розвитку ринкової кон’юнктури, 
оцінка поточної місткості ринку тощо). У даному випадку ствер-
джувати, що інформація є об’єктивною, можна тоді, коли вона 
відповідає хоча б одному критерію. Відповідність інформації двом 
або трьом критеріям під час розроблення і реалізації управлінсь-
ких рішень є малоймовірною з огляду на постійну зміну масивів 
даних, проте можливим. 

 

Таблиця 2.5. Класифікація інформації 
 

Класифікаційні 
ознаки Види інформації 

За змістом Економічна, технічна та управлінська інформація 

За інформацій-
ними потребами 
суб’єктів еврис-
тичного розвитку 

Інформація про права і обов’язки; інформація про правила і 
процедури; інформація про плани, нормативи, а також існуючі 
методи і технології їхнього виконання; інформація про загальний 
стан підприємства і актуальні проблеми його розвитку; інформа-
ція про стан галузі, провідні підприємства галузі, а також про 
бізнес-партнерів; інформація про передові досягнення в галузі, 
до якої належить підприємство; інформація про стан об’єктів 
управління, рівень матеріального-технічного та інших видів 
їхнього забезпечення; інформація про працівників підприємства, 
зокрема їхні потреби і можливості тощо 

За характером Якісна і кількісна інформація 
За джерелами  
отримання Внутрішня і зовнішня інформація 

За методом 
отримання 

Планова, прогнозована, звітна, регламентно-процедурна, аналі-
тична інформація 

 
Модель інформаційного забезпечення розвитку евристичних 

функцій у системі менеджменту підприємства є відкритою, оскі-
льки функціонує шляхом перетворення вхідних потоків даних у 
вихідні. З огляду на це, чим диверсифікованішими є джерела і 
методи отримання інформації її користувачами, тим більше вона 
задовольнятиме управлінські потреби суб’єктів управління. У 
табл. 2.6 наведено джерела і відповідні їм методи отримання ін-
формації як складовий елемент запропонованої моделі інформа-
ційного забезпечення розвитку евристичних функцій у системі 
менеджменту підприємства. 
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Таблиця 2.6. Джерела і методи отримання інформації 
 

Джерела отримання інформації Методи отримання інформації 

Звіти і реєстри обліку 
Методи аналізу, зокрема порівняння, синтез, 
індексний метод 

Положення про підрозділи, 
посадові інструкції, плани роз-
витку підприємства, проектна 
документація тощо 

Методи узагальнення і конкретизації, метод 
контент-налізу, методи індукції і дедукції 

Засоби масової інформації 
Методи спостереження, контент-аналізу, уза-
гальнення і конкретизації 

Конкуренти і бізнес-партнери 
Промисловий шпіонаж, проведення переговорів, 
підготовка запитів 

Органи державного управління 
Підготовка запитів, ознайомлення з норматив-
ними актами, а також із державними, регіональ-
ними і галузевими програмами розвитку 

Наукові публікації, круглі столи, 
симпозіуми, конференції, науко-
во-технічні виставки 

Ознайомлення з науковими публікаціями, уза-
гальнення і конкретизація, метод контент-аналізу, 
відвідування науково-технічних виставок, участь у 
круглих столах, симпозіумах, конференціях 

Працівники підприємства 
Проведення співбесід, організування конкурсів, 
формування робочих груп, мозковий штурм тощо 

 
Очевидно, що на основі вищенаведених джерел і методів 

отримання інформації повністю автоматизувати модель інформа-
ційного забезпечення розвитку евристичних функцій у системі 
менеджменту підприємства є неможливим і недоцільним. Це під-
тверджено аналізом численних моделей інформаційного забезпе-
чення, які використовують вітчизняні і зарубіжні підприємства. 

Американські вчені довели, що надмірна автоматизація є при-
чиною зростання постійних витрат підприємства, які лінійно не 
пов’язані з отриманням організацією прибутку [11]. Враховуючи 
це, пропонована модель повинна бути симбіозом ручної та авто-
матизованої обробки даних, які у поєднанні одна з одною умож-
ливлюють взаємоперевірку об’єктивності інформації, а також ра-
ціоналізацію витрат на формування та утримання моделі інфор-
маційного забезпечення. 

Окрім інформації і чинників, які її кількісно та якісно визнача-
ють, компонентою моделі інформаційного забезпечення розвитку 
евристичних функцій у системі менеджменту підприємства є також 
апаратні засоби і програмні продукти. Формування цієї компонен-
ти базується на модульних блоках функцій інформаційного забез-
печення суб’єктів евристичного розвиту (рис. 2.7). Модульні блоки є 
функціональними вузлами технологічного процесу перетворення 
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вхідних даних у вихідні. Від кількості та змісту модульних блоків 
залежить характер програмних продуктів і програмних комплек-
сів, а також параметри апаратних засобів, які складають матеріа-
льну частину моделі інформаційного забезпечення суб’єктів еврис-
тичного розвиту в системі менеджменту підприємства. Як бачимо з 
рис. 2.7, всього виділено п’ять функцій моделі, які утворюють від-
повідно п’ять пов’язаних між собою функціональних блоків. 
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Примітка: 1 – модульний блок акумулювання даних; 2 – модульний блок 
структуризації даних; 3 – модульний блок доменів даних; 4 – модульний 
блок трансферу даних; 5 – модульний блок встановлення відповідності 
запитів користувачів інформаційного забезпечення із чинними доменами. 

 

Рис. 2.7. Модульні блоки функцій інформаційного 
забезпечення суб’єктів евристичного розвиту 

 
Первинним є блок «отримання інформації», оскільки в резуль-

таті його функціонування одночасно діють кілька блоків, а саме 
«структуризації і обробки інформації», «збереження інформації» і 
«пошук інформації». На основі другого, третього і п’ятого блоків 
функціонує четвертий блок «передавання інформації». Він забез-
печує трансфер даних як між підрозділами підприємства, так і 
трансфер від підприємства до його бізнес-партнерів. 

Перший і четвертий блоки функціонують на вході і виході мо-
делі інформаційного забезпечення суб’єктів евристичного розвиту 
в системі менеджменту підприємства. Це функціонування, знач-
ною мірою, уможливлюється завдяки створеній комунікаційній 
моделі підприємства (рис. 2.8). У загальному вигляді процес ко-
мунікації стосується взаємодії людей (осіб). В організації праців-
ники відіграють певні ролі, діють в умовах ієрархії влади. Це ви-
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значає характер комунікацій, диктує вимоги до їх складності по-
будови. Вибір типу комунікаційної мережі залежить від цілей, які 
ставить перед собою менеджер [35]. 

Комунікації є третьою компонентою моделі інформаційного за-
безпечення розвитку евристичних функцій у системі менеджменту 
підприємства. Ця компонента включає три елементи: суб’єкти інфо-
рмаційного забезпечення, між якими будуються комунікації, види 
комунікацій; правила і процедури субординації, які визначають 
характери зв’язків між суб’єктами інформаційного забезпечення. 

Як видно з рис. 2.8, в межах евристичних функцій суб’єкти ке-
руючої і керованої підсистем лінійно пов’язані між собою комуні-
каціями. Лінійним є також зв’язок суб’єктів керуючих підсистем 
із менеджерами підприємства, які здійснюють загальне керівни-
цтво організацією. У свою чергу, суб’єкти керованих підсистем 
управління з цими менеджерами пов’язані лише опосередкова-
ними комунікаціями. Евристичні функції, незалежно від їх пев-
ної автономності одна від одної, комунікаційно пов’язані між со-
бою і зовнішнім середовищем, що забезпечує поновлюваність да-
них, усесторонність і багаторівневість їхнього аналізу, розширює 
діапазон можливостей застосування результатів евристичного 
розвитку в різних напрямках діяльності підприємства. 

У результаті взаємодії інформації та комунікацій із апаратни-
ми засобами і програмними продуктами формується модель інфо-
рмаційного забезпечення розвитку евристичних функцій у систе-
мі менеджменту підприємства (рис. 2.9). 
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Рис. 2.8. Комунікаційна модель розвитку евристичних функцій. 
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Рис. 2.9. Модель інформаційного забезпечення розвитку 
евристичних функцій в системі менеджменту підприємства. 
 
Побудована модель є одним з чинників розвитку евристичних 

функцій. Вона забезпечує інтегрування евристичних функцій у 
систему менеджменту підприємства. Як наслідок, під час управ-
ління креативністю відбувається творчий пошук можливостей 
розвитку, удосконалення усіх видів діяльності підприємства, 
розв’язання виробничо-господарських проблем або використання 
нових ідей для отримання додаткових позитивних економічних та 
інших ефектів. У свою чергу, під час управління інноваційною 
діяльністю інформаційне забезпечення уможливлює адаптування 
креативних ідей до умов конкретних бізнес-процесів з метою оп-
тимізації витрат часу на впровадження інновацій. У ході управ-
ління венчурними проектами модель інформаційного забезпе-
чення сигналізує керівникам підприємства про загрози і перспек-
тиви взаємодії з венчурними організаціями і, таким чином, 
уможливлює збалансування умов реалізації венчурних проектів 
на будь-якій фазі їхньої реалізації. 
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2.4. Сучасна концепція маркетингу інновацій 
у сфері освітніх послуг 

 
Здатність суспільства формувати і застосовувати інноваційні 

знання має вирішальне значення для забезпечення сталого еко-
номічного росту суспільства. Перехід України на шлях модерніза-
ції пов'язаний із ростом ролі освіти. Сучасна освітня система пра-
цює в ринкових умовах. Ринок освітніх послуг в Україні знаходить-
ся в умовах подвійної кризи – економічної і демографічної. Одним 
із центральних суб’єктів на цьому ринку є вищі навчальні заклади 
(ВНЗ), які змушені самостійно вибудовувати та реалізовувати свою 
стратегію виживання в жорсткому конкурентному середовищі. 

Сучасні ВНЗ переживають процес реформування, що обумов-
люється застосуванням інноваційних технологій, направлених на 
заміну старої моделі вищої освіти на нову. Впровадження іннова-
цій у сферу вищої освіти продиктоване також і змінами, які від-
буваються у світовому освітньому просторі. Тому ВНЗ повинні 
враховувати тенденції зовнішнього середовища, як національно-
го, так і світового. 

Аналіз освітнього середовища показав, що вся діяльність ВНЗ 
в основному направлена на адаптацію до змін зовнішнього сере-
довища, а їх розвиток здійснюється шляхом впровадження окре-
мих форм інновацій, що не завжди узгоджується із внутрішніми 
можливостями освітніх закладів. У цьому випадку варто розрахо-
вувати тільки на короткотермінову дію інновації, оскільки вона 
будується на ентузіазмі учасників освітнього процесу або за вказів-
кою керівництва. Такий підхід є помилковим, адже ВНЗ не потріб-
но нав’язувати шляхи їх розвитку, а підтримувати творчість та 
прогрес учасників освітнього процесу: викладачів та студентів. 

На нашу думку, інноваційна освітня діяльність – це: 
1) нововведення в методичному забезпеченні навчального про-

цесу (створення методичної літератури, електронних підручників); 
2) нововведення технологій процесу навчання (дистанційне 

навчання в Інтернет – класах, навчання спільно із розробниками 
інноваційних технологій); 

3) надання інноваційних освітніх послуг (наукові розробки, 
проекти, дослідження). 

З розвитком ринкових відносин у сфері вітчизняної освіти 
відбувається усвідомлення необхідності використання маркетингу, 
переосмислення його місця та ролі в загальній стратегії управ-
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ління ВНЗ. Сьогодні вже не виникає питання, чи необхідний 
маркетинг в освіті, а мова йде про те, як його ефективно організу-
вати, адже він є основною складовою системи управління ВНЗ. 
Інноваційний розвиток освітнього закладу повинен підтримува-
тись маркетингом інновацій. 

Концепція маркетингу інновацій освітніх послуг передбачає, 
що головне завдання ВНЗ – визначити та задовольнити не тільки 
потреби та інтереси споживачів, а й забезпечити довготривалий 
добробут як окремого споживача, так і суспільства в цілому. Тому 
маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг має соціально-
етичну спрямованість. За цих обставин ВНЗ, який сприймає таку 
філософію, суттєво змінюється. Він вже орієнтується не тільки на 
чисельність студентів (учнів чи слухачів), викладачів, розміри 
навчально-матеріальної бази, а на визначені характеристики та 
потреби ринку праці та попит на наукові розробки. Такий підхід 
до визначення концепції маркетингу інновацій обумовлений осо-
бливостями ринку освітніх послуг. Цей ринок найтісніше 
пов’язаний, з одного боку, з ринком праці, а з іншого – з ринком 
науково-технічної продукції і ринком інвестицій. 

Маркетинг інновацій у сфері освіти є явищем перспективним і 
унікальним, оскільки дозволяє підвищити конкурентоздатність 
та розвиток і ВНЗ, і економіки країни в цілому. Щоб освітній за-
клад успішно зміг конкурувати, необхідно таким чином побуду-
вати власну маркетингову стратегію, щоб бути затребуваним та 
конкурентоздатним як на ринку освітніх послуг, так і на ринку 
праці. Для цього потрібно (згідно теорії маркетингу) опиратися на 
думки безпосередніх споживачів освітніх послуг, тобто студентів 
та роботодавців. 

Завдяки інформатизації суспільства студенти ВНЗ є більш   
досвідченими, грамотними. Провівши анкетування студентів 1 
курсу Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, нами встановлено, що вони в переважній бі-
льшості самостійно здійснюють вибір ВНЗ та напряму підготовки 
(69%). Крім цього, на запитання «Сучасний ВНЗ повинен:» відпо-
віді респондентів в більші мірі зосередились на таких варіантах: 
«впроваджувати новітні освітні технології в навчальний процес» 
(33%), «мати висококваліфікованих викладачів» (22%), «мати  
налагоджені зв’язки із роботодавцями» (20%). Виходячи із думок 
споживачів освітніх послуг, інноваційним  можна вважати такий 
ВНЗ, де впроваджуються навчальні інновації викладачами-
новаторами, які відповідають вимогам ринку праці. 
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В теорії маркетингу поняття «маркетинг інновацій» часто ото-
тожнюють із поняттям «інноваційний маркетинг». На нашу думку, 
маркетинг інновацій у ВНЗ – це діяльність, спрямована на пошук 
нових способів надання освітніх послуг, розроблення нових на-
прямків підготовки, видів послуг та технологій їх просування на 
ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш 
ефективним, ніж у конкурентів, способом, а також забезпечення 
завдяки цьому умов тривалого функціонування ВНЗ на ринку 
освітніх послуг. 

Як зазначено вище, маркетингова інноваційна діяльність ВНЗ 
передбачає впровадження нових способів надання освітніх пос-
луг – методик та технологій реалізації освітнього процесу. Прик-
ладами таких інновацій у вищій освіті можуть бути: 

1. Використання «кейс-технологій». «Кейс-технологія» є комплек-
том засобів навчання, які розміщено у «кейсі» і надається слухачу з 
моменту його зарахування на навчання. Комплект містить мето-
дичні документи, спеціально розроблені навчальні посібники, до-
відники, аудіо- і відеокасети, дискети, компакт-диски. Дидактичне 
забезпечення достатнє для самостійної роботи з конкретного курсу. 

2. Застосування Off-line – технології. В цьому випадку навчан-
ня здійснюється із використанням таких електронних носіїв як 
мультимедійні CD,DVD, MP3 та ін. 

3. М-Learning – технології. Це навчання із використанням   
мобільних телефонів, смартфонів, які, в тому числі, мають доступ 
до мережі Інтернет. 

4. TV- технології. Це замкнуті телевізійні системи із зворотнім 
зв’язком через локальну мережу (теле-, радіо- та супутникову 
мережу), що забезпечують відео та/або аудіо взаємодію між ви-
кладачем курсу та студентом. 

5. Інтернет-технологій (On-line – навчання). Використовують 
останні досягнення в галузі мультимедіа та обумовлюють роз-
виток мережевих технологій навчання. 

Впровадження навчальних методик з використанням Інтер-
нету забезпечує цілий ряд переваг в організації навчального 
процесу [31]: 

− Для учасників он-лайн курсу завдання доступні в будь-
який момент, і студенти самостійно вирішують у якому темпі їм 
проходити цей курс. 

− Доступність курсу з будь-якої точки світу, де є доступ до 
Інтернету та ширина наданої інформації. Використовуючи Інтер-
нет, студент може безпосередньо в процесі роботи над матеріалом 
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курсу звернутися до будь-яких світових джерел (ресурсів інших 
освітніх центрів, електронних бібліотек по усьому світі й т.д.). 

− Оперативність надання інформації та більш гнучка органі-
зація навчального процесу. У традиційному навчанні джерелом 
інформації є книга, цикл відновлення якої займає місяці, а іноді й 
роки. Інтернет дозволяє обновляти інформацію й забезпечувати 
доступ до неї за хвилини. У будь-якому навчальному предметі є 
розділи більш прості й більш складні. Он-лайн навчання дозволяє 
викладачеві сконцентруватися на більш складних розділах курсу, 
виклавши прості фрагменти для самостійного опрацювання. 

− Автоматизація навчального процесу – викладачеві немає 
необхідності розробляти безліч однотипних варіантів завдань для 
тесту й перевіряти результати їхнього виконання: система підбере 
будь-які параметри за бажанням викладача й здійснить перевір-
ку і збереження результатів у журналі викладача. Крім текстової 
й графічної інформації, он-лайн навчання надає можливість ви-
користання в процесі навчання всіх засобів мультимедійності: 
анімації, відео, звуку й кольору. Це забезпечує наочність матері-
алу для викладання й дозволяє задіяти більшість механізмів 
сприйняття студентом нової інформації. 

− Електронні технології навчання краще відповідають мен-
талітету сучасної молоді, для якої мережа Інтернет практично 
стала «другою реальністю». Упевнене володіння сучасними інфо-
комунікативними технологіями є одним із ключових компетенцій 
випускника сучасної освітньої установи. Проходження студентом 
навчання у форматі он-лайн дозволяє різко підвищити загальну 
комп’ютерну грамотність студента. 

− Широта й масштабність наданої інформації, вихід на 
глобальні інформаційні ресурси формують у  студента відповід-
ний стиль мислення. Використання он-лайн навчання надає зна-
чно більше можливостей для самостійної роботи студента, сприя-
ючи формуванню навичок самоорганізації й раціонального пла-
нування навчального часу. 

Однак он-лайн технології, як і будь-які інші досягнення 
прогресу, володіють і певними недоліками. Вони виникають із 
розуміння повноцінного утворення як взаємозалежного процесу 
навчання й виховання: навчання на основі комп'ютерних програм 
не може замінити прямого спілкування викладача зі студентом. 
Чисто он-лайн навчання безособове. Дозволяючи широку автома-
тизацію процесу навчання, воно не в змозі врахувати індивідуаль-
ні особливості інтелекту й темпераменту студента. 
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За допомогою активного впровадження у ВНЗ сучасних інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій можуть бути вирі-
шені питання підвищення якості підготовки студентів. Для цього 
необхідним є: 

− комплексна інтеграція ВНЗ у світову інформаційну систему; 
− тісна співпраця із іншими університетами на рівні спіль-

них освітніх програм; 
− інтенсифікація навчального процесу і активізація навчаль-

но-пізнавальної діяльності студентів; 
− створення умов для широкого впровадження сучасних 

освітніх технологій в навчальний процес; 
− підвищення ефективності управління якістю освіти. 

Активне впровадження в навчальний процес новітніх інфор-
маційних технологій підвищить мотивацію студентів до навчання. 
Проте сьогоднішня ситуація показує нерівномірність впрова-
дження нових освітніх технологій в освітній процес як в межах 
одного ВНЗ, так і по різних освітніх закладах, оскільки можливо-
сті останніх є різними. На жаль, більшість університетів не мають 
змоги придбати різні програмні засоби, які використовуються в 
освітньому процесі, тому змушені працювати із демо-версіями. Це 
знижує якість підготовки спеціалістів того чи іншого профілю. 

Маркетинг інновацій у ВНЗ включає діяльність, пов’язану із 
розробкою нових напрямів підготовки, видів освітніх послуг та 
технологій їх просування. Оскільки ринок освітніх послуг пови-
нен функціонувати тільки у взаємозв’язку із ринком праці, то 
розробка нових напрямків підготовки повинна диктуватись тен-
денціями та змінами на ринку праці. На сьогоднішній день скла-
дається парадоксальна ситуація: агенції по працевлаштуванню 
говорять про «кадровий голод», при тому, коли рівень   молодіж-
ного безробіття в Україні в 2011 році становив 19% (в 2008 – 12%). 
Такі цифри наводять у Міністерстві соціальної політики. Перша 
причина – відсутність досвіду роботи, без якого роботодавці не 
хочуть брати молодих спеціалістів. Тому випускники змушені 
працевлаштовуватись або на менш перспективні посади, або по-
чинати працювати ще під час навчання. 

Друга причина – відсутність зв’язку між освітніми закладами і 
роботодавцями. Останні вимагають випускників нового формату, 
говорячи про низьку якість підготовки фахівців у ВНЗ. Причиною 
цього є невідповідність темпів розвитку інформаційних техноло-
гій та інформатизації суспільства швидкості впровадження висо-
ких технологій в освітній процес. Це призводить до того, що випус-
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кник, влаштовуючись на роботу, стикається із рядом проблем, які 
не завжди може самостійно вирішити. Тому деякі фірми та підп-
риємства розробляють власні курси перепідготовки молодих кад-
рів, що підриває авторитет системи вищої освіти. Причиною таких 
проблем є недостатня увага ВНЗ та підприємств до виробничої 
практики студентів. Освітні заклади повинні мати чіткі домовле-
ності із підприємствами, організаціями, установами, де будуть 
майбутні випускники стажуватися. Варто чітко обумовлювати 
питання оплати праці з підприємствами, які надають базу прак-
тики, матеріально мотивувати керівників та спеціалістів, відпові-
дальних за проведення практики. У цьому мають бути зацікавле-
ні і підприємства, оскільки вони зможуть за період  проходження 
практики сформувати у студентів ті навики, які необхідні будуть 
у процесі їх професійної діяльності. 

На ринку освітніх послуг маркетингові інновації повинні сто-
суватися також нових методів залучення потенційних абітурієн-
тів за допомогою новітніх комунікаційних технологій, що дозво-
лять більш ефективно охопити цільову аудиторію. До таких від-
носять Інтернет – маркетинг, який на сьогоднішній день предста-
влений великою різноманітністю методів просування освітніх 
послуг в мережі Інтернет. Основною метою застосування методів 
маркетингу в Інтернеті є залучення відвідувачів на сайт ВНЗ та 
їх подальша активна участь (постійне відвідування сайту, реєст-
рація, а в подальшому і споживання освітніх послуг тощо). Хоро-
ший сайт – основна складова Інтернет-комунікацій. Оцінити сайт 
можна за такими ознаками: початкове сприйняття ВНЗ відвіду-
вачами сайту, можливість легко орієнтуватися на сайті та знахо-
дити потрібну інформацію. 

Одним із основних інструментів Інтернет-маркетингу є пошу-
кова оптимізація (від англійського SearchEngineOptimization 
(SEO) – це оптимізація Html-Коду, структури й зовнішніх факто-
рів сайту з метою підняття його у видачі пошукової системи.    
Отже, SEO підвищує рейтинг сайту ВНЗ через найбільш часто 
використовувані пошукові терміни, при цьому потрібно врахову-
вати важливість ключових слів, популярність посилань і вмісту 
сторінки, а також варто використовувати такі методи роботи із 
сайтом, щоб піднятися на вершину списку аудиторії. 

Соціальні мережі в Інтернет – це сучасний інструментарій 
створення та підтримки ділових контактів. Він дозволяє забезпе-
чити накопичення та автоматизацію управління соціальним капі-
талом – зв’язком між людьми. Можливості он-лайнових соціаль-
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них мереж варто використовувати і вищим навчальним закла-
дам. ВНЗ повинні бути там, де знаходяться їхні клієнти та спо-
живачі, а ці все більше є в соціальних мережах. Соціальні мережі 
стають новим потужним і вишуканим маркетингових каналом, а 
освітній маркетинг повинен стати індивідуальним, адже сайти 
соціальних мереж дають маркетологам нові можливості. 

Реклама ВНЗ в Інтернеті повинна проводитися з врахуванням 
особливостей відносин в соціальній мережі, а інструментом сег-
ментування аудиторії є правильне і ефективне її таргетування. 
Таргетування – це здатність сайтів (наприклад, Yandex, Rambler, 
Twitter, Facebook) направляти рекламу на ту чи іншу аудиторію, 
базуючись на специфічних критеріях. Воно стає можливим за-
вдяки тій інформації, яку члени соціальних мереж вирішують 
зробити загальнодоступною в своїх профілях. 

Отже, Інтернет створює унікальні можливості для викорис-
тання традиційних та нетрадиційних методів маркетингових 
комунікацій вищими навчальними закладами. 

Маркетинг інновацій освітніх послуг включає впровадження 
нових видів послуг. Варто зазначити, що університети є виробни-
ками не тільки освітніх послуг, але можуть і пропонувати резуль-
тати своїх досліджень на ринок науково-технічної продукції і  
ринок інвестицій. Сьогодні на базі провідних ВНЗ створюються 
інноваційні технопарки, які мають на меті здійснювати інтегра-
цію освіти, науки і виробництва, а також розвивати інноваційну 
діяльність в державі. Для їх успішного функціонування необхідно 
стимулювати викладачів до ефективної роботи, що дасть змогу 
доповнити освітню систему підготовки динамічною системою ви-
робництва інноваційних продуктів. 

Як відомо, курс на інноваційний розвиток неможливий без  
наявності кваліфікованих кадрів, здатних інноваційно мислити, 
готових до впровадження інновацій у всі сфери життєдіяльності 
суспільства. Викладачі-новатори повинні бути здатні працювати 
в умовах конкуренції і розуміти, що тільки високий професіона-
лізм, ініціатива, творчість, інноваційний підхід до освітньої дія-
льності, здатність швидко реагувати на зміни зовнішнього сере-
довища допоможуть не тільки витримати конкуренцію, але й ус-
пішно розвиватися на ринку освітніх послуг. Тому для успішної 
освітньої діяльності викладачі ВНЗ повинні впроваджувати нова-
торські ідеї в організацію освітнього процесу, адже інноваційною 
діяльністю може займатися тільки творчий викладач, оскільки 
інновація – це, перш за все, творчість та прогрес. 
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Викладачі ВНЗ, як безпосередні виробники освітніх послуг, 
повинні бути зацікавлені в інноваціях. Тому вони відіграють 
основну роль у становленні маркетингу інновацій в освітньому 
закладі, адже саме вони можуть використовувати нові методи 
роботи зі студентами, що дозволить підвищити ефективність 
процесу підготовки фахівців. А це, природно, посилює роль 
маркетингу в інноваційній освітній діяльності. 

Як відомо, ведення маркетингової інноваційної діяльності 
ВНЗ потребує значних фінансових ресурсів. Однак причини ни-
зької інноваційної активності не тільки фінансові, а також 
пов’язані із недоліками в управлінні. На ослаблення конкуренто-
спроможності ВНЗ впливають відсутність інноваційного та стра-
тегічного мислення, нездатність керувати організаційними знан-
нями, нерозуміння значущості управлінських інновацій і невмін-
ня скористатися їх потенціалом. 

Крім цього, інноваційна діяльність носить ризиковий харак-
тер. Для зниження і управління цим ризиком у ВНЗ повинна 
бути створена ефективна система управління  маркетингом інно-
вацій. Тобто необхідне впровадження філософії інноваційного 
мислення з маркетингу та системи створення, аналізу, обробки та 
реалізації найбільш вдалих ідей у діяльність ВНЗ. 

Таким чином, використання маркетингу в діяльності ВНЗ 
дасть можливість сформувати інноваційну політику, котра має 
включати наступні заходи: 

− оптимізацію організаційної структури ВНЗ для іннова-
ційної діяльності; 

− формування необхідного інноваційного потенціалу ВНЗ; 
− формування системи комплексного планування маркетин-

гу інновацій; 
− активізацію інноваційної активності освітнього закладу. 

Наступним кроком у вирішенні зазначених питань має стати роз-
роблення методичного інструментарію щодо реалізації цих  заходів. 

 
 

2.5. Застосування інструментів Web-маркетингу 
для просування освітніх послуг у мережі Internet 

 
Конкуренція у сфері освітніх послуг постійно зростає. З одного 

боку це пов’язано з демографічними процесами – темпи скорочення 
населення України є найвищими у Європі [41], з іншого – з  вели-
кою кількість навчальних закладів, що пропонують свої послуги 
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для українських абітурієнтів. Лише в Україні, за даними Держав-
ної служби статистики України [39], у 2011-2012 навчальному році 
кількість вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
становила 345 одиниць. Реальна ж кількість ВНЗ, які пропонують 
свої послуги для українських абітурієнтів, є набагато більшою. В 
першу чергу це пов’язане зі стрімким розвитком всесвітньої мережі 
Інтернет. Сьогодні все більше учбових закладів намагається роз-
ширювати межі своєї діяльності за допомогою Інтернету. 

Поява Internet-технологій пов’язана з переходом від індустріа-
льного суспільства до інформаційного. Характерною особливість 
нематеріальних продуктів (послуг) є те, що вони використовують-
ся, а не споживаються, тобто на відміну від звичайних товарів, 
вони не зникають фізично та не зношуються. Серед основних вла-
стивостей інформаційних товарів виділяють: можливість багато-
разового тиражування за короткий проміжок часу; фізичну не-
зношуваність; збереження товару у покупця після його продажу 
тощо. Особливістю інформаційних товарів є те, що для одержання 
матеріальних благ основним стає не володіння продуктом, а інте-
лектуальна здатність його використання. 

На зміну традиційним властивостям товару (вага, розмір, фі-
зичні та хімічні властивості), приходять нові: точність інформа-
ції, надійність джерел, з яких вона отримана, оперативність, 
повнота тощо. Все це призвело до того, що сучасні умови функ-
ціонування організацій змінилися. Зараз організації повинні 
переорієнтовувати свою діяльність на задоволення потреб конк-
ретного споживача. 

Інтерес науковців і практиків до питань використання Web-
технологій та Інтернет-маркетингу як засобів просування та фор-
мування іміджу організації на цільовому ринку в останні роки 
почав стрімко зростати. Зокрема, цій проблематиці присвячено 
праці [6, 12, 18, 21, 29] та ін. Проте лише незначна частина з них 
стосується ринку науково-освітніх послуг [12, 18, 20, 26, 46, 48]. 

Досягти високих показників ВНЗ за цими критеріями можна 
за досить короткий проміжок часу за допомогою новітніх Web-
технологій Інтернет-маркетингу. При цьому витрати на ці заходи 
є відносно  невеликими. Представлення ВНЗ в Інтернеті дозволяє 
розширити можливості з точки зору пошуку цільових аудиторій, 
налагодити, підтримувати і розширити контакти з ними, посили-
ти конкурентні позиції ВНЗ на вітчизняному і світовому ринках 
науково-освітніх послуг. 
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До переваг Інтернет-маркетингу науковці відносять: 
– глобалізацію (доступність широкому колу споживачів, не-

залежність від території та віку); 
– великий обсяг пропонованої інформації, який не в змозі 

надати жодне інше джерело інформації; 
– зручність для споживачів, тобто можливість швидко корис-

туватися інформацією, замовляти товари та послуги, не виходячи 
з дому; 

– зменшення рівня впливу на споживача, тобто споживач сам 
вирішує, чи потрібна йому та чи інша послуга; 

– швидка адаптація до ринкових умов, яка дозволяє операти-
вно реагувати на зміни вподобань споживачів, надавати їм інфо-
рмацію про нові можливості, ціни тощо; 

– побудова партнерських відносин зі споживачами за допомо-
гою ведення діалогів у режимі реального часу, швидкої відповіді 
на запитання споживачів; 

– просування товарів, послуг та бренду компаній [30]. 
Інформаційні послуги в мережі Інтернет можуть надаватися 

як за плату, так і безкоштовно. З метою підвищення обізнаності 
споживачів про види послуг, що пропонуються організаціями, а 
також просування торговельної марки компанії часто використо-
вують Web-сайти, на яких інформація розміщується безкоштовно. 

Сумський державний університет (СумДУ) є одним з провід-
них ВНЗ Сумської області. Він має досить потужну Web-систему, 
яка, за даними пошукової системи Google, на початок листопада 
2012 року налічує понад 1,6 млн. сторінок. Це підтверджують і дані 
рейтингу Webometrics, що проводиться Іспанською дослідниць-
кою групою CybermetricsLab при дослідницькому центрі Consejo 
Superior de Investigations Cientificas. За результатами останніх 
рейтингів СумДУ знаходиться в десятці лідерів серед ВНЗ Украї-
ни. Web-система Факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) 
Сумського державного університету є складовою частиною Web-
системи СумДУ. Починаючи з липня 2011 року, Web-система ФЕМ 
СумДУ почала аналізуватися як окрема структурна одиниця, 
потрапивши до рейтингу тієї ж компанії Ranking Web of Business 
schools. Даний рейтинг аналізує ступінь представленості Web-
системи ФЕМ у мережі Інтернет за наступними показниками: 

– видимість (Visibility) – загальна кількість унікальних зовніш-
ніх посилань; 

– розмір сайту (Size) – кількість сторінок Web-сайтів; 
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– кількість текстових файлів у форматі Acrobat (*.pdf), проіндек-
сованих пошуковими системами Google та Yahoo (Richfiles); 

– кількість наукових публікацій, опублікованих за останні 
3 роки, що представлена на аналізованих сайтах та проіндексо-
ваних за допомогою GoogleScholar. Питома Вага представлених 
показників відповідно складає 50%, 40%, 5%, 5% [1]. 

Проаналізуємо значення даних показників станом на листо-
пад 2012 року. 

Web-система ФЕМ функціонує близько 1,5 років. За цей час до 
її складу увійшло 17 сайтів. Робота над розробленням деяких 
сайтів ще не завершена, але всі вони знаходяться у відкритому 
доступі, тому постійно індексуються пошуковими системами. 

Найвагомішим показником у рейтингу Ranking Web of 
Business schools є «Видимість». Даний показник обраховується за 
допомогою пошукових систем Majestic SEO та Ahrefs SiteExplorer. 

За результатами підрахунку Majestic SEO Web-система факу-
льтету економіки та менеджменту на початок листопада 2012 
року має 149 посилань із 34 доменів. За даними Ahrefs Site 
Explorer на сайти Web-системи ФЕМ посилання надходять із 
65 сайтів. Кількість посилань становить 884. 

 

 
 

Рис. 2.10. Динаміка збільшення кількості сторінок 
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На рис. 2.10 наведена динаміка розвитку обсягу сайтів (кіль-
кості сторінок) Web-системи факультету економіки та менеджме-
нту Сумського державного університету. 

Як видно, з рис. 2.10, то майже за 1,5 роки кількість сторінок, 
що проіндексова пошуковою системою Google, зросла з 1480 до 
18800 (у 12,7 рази). Це відбулося, в першу чергу, завдяки збіль-
шенню кількості сайтів, що увійшли до складу Web-системи фа-
культету, а також завдяки постійному оновленню інформації на 
сторінках сайтів. 

На сайтах Web-системи ФЕМ за результатами підрахунку по-
шукової системи Google знаходиться близько 2850 файлів доступ-
них для завантаження у форматі Acrobat (*.pdf), а кількість нау-
кових публікацій становить 859 файлів. 

Наведені вище дані переконливо доводять, що Web-система 
факультету економіки та менеджменту постійно розвивається.  

На рис. 2.11 показано зміни, в позиціях рейтингу Ranking Web 
of Business schools, що відбулися протягом року. 

Однак, з точки зору маркетингу, більшу цінність представляє 
не кількісний аналіз Web-системи ФЕМ, а якісний у поєднанні з 
кількісною оцінкою показників. 

Всіх відвідувачів сайтів (загальну аудиторію) умовно можна 
поділити на групи, що наведені на рис. 2.12. 
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Рис. 2.11. Зміна позицій Web-системи ФЕМ СумДУ у рейтингу 
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Рис. 2.12. Поділ відвідувачів сайтів на групи 
 
Для проведення подальших досліджень було використано 

аналітичні сервіси Google Analytics та Yandex-метрика. 
За результатами досліджень було з’ясовано, що за 1,5 роки 

функціонування Web-системи ФЕМ СумДУ, безпосередньо сайт 
факультету економіки та менеджменту відвідало близько 48,8 тис. 
унікальних відвідувачів з 99 країн світу. При цьому кількість 
відвідувань склала більше 106 тис. разів. 

 

 
 

Рис. 2.13. Тривалість розривів 
між відвідуванням сайту ФЕМ, днів 
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Однак, як зазначалося вище, не всі відвідувачі відносяться до 
цільової аудиторії факультету. На рис. 2.13 наведена середня 
тривалість розривів між відвідуваннями ресурсу. Як видно з ри-
сунку 4, лише 25% користувачів відвідують сайт факультету що-
дня. Це показник є значним, однак з іншого боку він показує, що 
найбільша кількість переглядів сайту забезпечується саме завдя-
ки цим 25 % постійних користувачів. Тому, слід зосередити свою 
увагу на залученні до сайту нової аудиторії. 

У таблиці 2.7 показано тривалість відвідувань сайту ФЕМ. За 
результатами даних, наведених у таблиці, можна зробити виснов-
ки про те, що майже у 40% відвідувачі провели на сайті близько 
30 секунд. Цей показник може свідчити, з одного боку про високий 
рівень структурованості інформації, тобто, що користувач знайшов 
потрібну для себе інформацію  дуже швидко, а з іншого боку, на-
впаки, про те, що інформація користувача не зацікавила. Для того, 
щоб виявити це, треба провести більш детальний аналіз. 

За демографічними показниками, відвідувачі сайту факульте-
ту економіки та менеджменту поділилися наступними чином: 
близько 40 % відвідувачів сайту факультету – дівчата у віці від 18 
до 24 років, хлопців цього ж віку відвідує сайт близько 20%. Це 
свідчить про те, що інформація на сайті факультету представляє 
найбільший інтерес для студентів та аспірантів. 

 
Таблиця 2.7. Тривалість відвідувань сайту факультету економіки 
та менеджменту СумДУ 

 

Час Кількість відвідувань, разів Кількість відвідувачів, осіб 

10 – 29 секунд 33 092 (39.6%) 18 890 
1 хвилина 6 644 (8.0%) 4 126 

30 – 59 секунд 6 084 (7.3%) 3 675 
5 – 9 хвилин 5 287 (6.3%) 3 406 

10 – 19 хвилин 4 483 (5.4%) 2 784 
2 хвилини 3 863 (4.6%) 2 668 
3 хвилини 2 482 (3.0%) 1 867 

20 – 29 хвилин 2 281 (2.7%) 1 370 
1 – 9 секунд 2 097 (2.5%) 1 152 

4 хвилин 1 835 (2.2%) 1 417 
30 – 59 хвилин 1 505 (1.8%) 824 

1 година 248 (0.3%) 142 
2 – 4 години 19 (0.0%) 14 
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На рис. 2.14. наведено джерела заходів на сайт. Як видно з 
рис. 5, джерела трафіку  поділилися майже порівну між перехо-
дами з пошукових систем (42%) та переходами за активними по-
силаннями, розміщеними на сторонніх інформаційних ресурсах 
(48%). Проаналізуємо детальніше основні пошукові сервіси та 
ключові фрази, які використовують відвідувачі сайту. 

Більшість користувачів шукає інформацію за допомогою по-
шукової системи Google (72,12%). 25% користувачів використову-
ють для пошуку Yandex. 

 

 
 

Рис. 2.14. Джерела трафіку Web-сайту ФЕМ 
 
Найпопулярнішими пошуковими фразами за рік стали: 
– «административный менеджмент» – 568 запитів (1,9%); 
– «адміністративний менеджмент» – 347 (1,2%); 
– «фем СумДУ» – 233 (0,8%); 
– «конференції 2012 економіка» – 187 (0,6%); 
– «scopus» – 177 (0,6%); 
– «инновации в маркетинге» – 173 (0,6%); 
– «конференції на 2012 рік Україна економіка» – 97 (0,3%); 
– «екологічний менеджмент» – 82 (0,3%). 
Кількість переходів за посиланнями наведено у табл. 2.8. 
За даними таблиці 2.8 можна зробити висновки про те, що ви-

користання соціальних мереж у поширенні інформації про ФЕМ є 
досить ефективним. При чому, кількість переходів із російської 
соціальної мережі «Вконтакте» значно перевищує кількість пере-
ходів із найбільш розповсюдженої у світі соціальної мережі 
«Facebook». Такі дані свідчить про зацікавленість інформацією в 
основному російсько- та україномовних користувачів. 
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Таблиця 2.8. Джерела переходів до сайту ФЕМ СумДУ 
 

Адреса сайту – джерела посилання Кількість переходів 

sumdu.edu.ua 21 420 

vk.com 6 445 

vstup.sumdu.edu.ua 2 572 

facebook.com 1 197 

e.mail.ru 1 142 

vkontakte.ru 943 

old.sumdu.edu.ua 914 

freemail.ukr.net 599 

go.mail.ru 483 

cpo.sumdu.edu.ua 479 

 
Найбільшим попитом серед відвідувачів сайту користуються 

такі сторінки сайту: 
1. Новини та події 49301 переглядів (27,9%). 
2. Зовнішні конференції 12741 переглядів (7,2%). 
3. Новости и события 7399 переглядів (4,2%). 
4. Спеціальності (абітурієнтам) 4775 переглядів (2,7%). 
5. Списки груп 3229 переглядів (1,8%). 
6. Кафедра управління 2848 переглядів (1,6%). 
7. Кафедра економіки та бізнес-адміністрування 2535 перег-

лядів (1,4%). 
8. Кафедра фінансів і кредиту 2421 переглядів (1,4%). 
9. Економічні проблеми сталого розвитку 2175 переглядів (1,2%). 
10. NewsandEvents 1915 переглядів (1,1%) 
11. Экономические проблемы устойчивого развития 1812 пере-

глядів (1,0%) 
12. Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльні-

стю 1798 переглядів (1,0%). 
13. Кафедра економічної теорії 1761 переглядів (1,0%). 
14. Административный менеджмент 1696 переглядів (1,0%). 
15. Специальности (абитуриентам) 1480 переглядів (0,8%). 
Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновки, що Web-

система факультету економіки та менеджменту Сумського держа-
вного університету розвивається. Кількість відвідувачів сайту зрос-
тає, близько 25% відвідувачів щоденно цікавляться інформацією. 
Основні відвідувачі сайту ФЕМ – студенти та аспіранту віком від 
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18 до 24 років. Найцікавішими сторінками є сторінки, на яких ви-
кладено новини про події, що відбуваються на факультеті. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на спостере-
ження за поведінкою користувачів, на зміни у пошукових запи-
тах, а також на пошук ефективних інструментів щодо залучення 
до відвідування сайтів користувачів інших цільових груп. 
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Розділ 3 
 
Управління потенціалом інноваційного 
розвитку господарюючих суб’єктів 

 
 
3.1. Наукові дослідження як інноваційні ресурси соціально-

економічного розвитку регіону 
 
Зарубіжний досвід засвідчує, що зростання соціально-

економічного розвитку неможливе без активізації інноваційної 
діяльності. В низці наукових досліджень [7; 16; 24; 26; 28; 32; 51; 
97 та ін.] та експертних оцінок, оприлюднених в засобах масової 
інформації, акцентується увага на тому, що Україна все ще суттє-
во відстає за рівнем соціально-економічного розвитку від розви-
нених країн світу. Активізація інноваційної діяльності потребує, в 
свою чергу, належно розвиненої інноваційно-ресурсної бази, в 
структурі якої чільне місце належить науковим дослідженням. 

Як зазначає А.А. Чухно, «наука – головний чинник інновацій-
них нововведень, розробки і використання інформаційно- інтелек-
туальних технологій» [102, с. 160]. Недостатній обсяг наукових дос-
ліджень насамперед позначається на науково-технічному та техно-
логічному відставанні країни від розвинених країн світу та зумов-
лює «зменшення кількості інноваційно активних підприємств, галь-
мування розвитку високотехнологічних галузей промисловості та 
зниження рівня конкурентоспроможності економіки України» [56]. 

Ось чому так важливо інтенсифікувати наукові дослідження, 
які виступають не тільки в ролі важливих інноваційних ресурсів 
розвитку країни чи регіону, але є активним фактором формуван-
ня і розвитку інноваційної політики та набуття економікою регіо-
ну чи країни, загалом, інноваційних рис. 

Для того, щоб інноваційні риси стали притаманними економі-
ці країни чи регіону важливо, як зазначається в документі [44], 
дотриматись таких основних умов, від яких залежать можливості 
подальшого розвитку науки: 

− перевищення темпів росту інвестицій в основний капітал 
над темпами росту ВВП країни; 

− стабільне випереджаюче зростання частки наукоємного сек-
тору виробництва, зокрема в доданій вартості та зайнятості насе-
лення; 
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− розширення масштабів використання позабюджетних дже-
рел фінансування поряд з власними коштами підприємств і зрос-
танням попиту на науково-технічні досягнення та ін. 

Дотримання будь-якої із зазначених вище умов вимагає, в 
свою чергу, інтенсифікації наукових та науково-технічних робіт, 
шляхом поліпшення фінансування та покращання використання 
наукових кадрів. 

Загальновідомо, що до наукових та науково-технічних робіт 
відносяться фундаментальні і прикладні дослідження, науково-
технічні розробки та науково-технічні послуги. До здобуття 
Україною незалежності в країні був сформований доволі потуж-
ний науково-технічний потенціал, завдяки якому фундамента-
льна наука знаходилась на високому рівні розвитку. Правда, 
більша частина цього потенціалу була втрачена в період затяж-
ної соціально-економічної кризи 90-х років. Фундаментальна 
наука базувалася на ряді наукових шкіл, в рамках яких здійс-
нювалися фундаментальні дослідження «здатні забезпечити 
розвиток високотехнологічного виробництва на рівні найвищих 
світових досягнень» [102, с. 161]. 

У 2010 р. наукові та науково-технічні роботи виконували 
1 303 організації. При цьому 20,6% їх належали до академічної 
науки (їх частка зменшилась проти 1991 року на 1,0%), 63,0% – до 
галузевої науки (їх питома вага зросла порівняно з 1991 роком на 
3,2%), 10,7% – до вузівської науки (їх частка зменшилась на 0,2%), 
5,7% – до заводської науки (їх питома вага скоротилась на 2,0%). 

Звертають на себе увагу структурні зрушення у дисциплінар-
ному розподілі наукових організацій. За останні роки суттєво 
збільшилася кількість наукових організацій соціогуманітарного 
профілю – на 25% проти 1995 р. Їхня питома вага в загальній 
кількості зросла до 9%. За останні п’ять років помітно (на 14%) 
збільшилася також кількість наукових організацій сільськогоспо-
дарського профілю, які за своєю питомою вагою (12,5%) посіли 
друге місце в мережі наукових організацій. Водночас намітилася 
негативна тенденція зменшення кількості наукових організацій, 
що спеціалізуються в галузі технічних наук (з 1998 р. – на 5%), 
хоча їхня питома вага (близько 60%) залишається найбільшою. 
Не призупинено тенденцію скорочення кількості конструкторсь-
ких організацій. Тільки за 2000 р. їх стало менше майже на 16% 
при середньорічних темпах попередніх років близько 2,8%. Таким 
чином, в дисциплінарному розділі слід також констатувати зни-
ження готовності вітчизняної науки до інноваційного розвитку. 
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Заслуговує на увагу те, що при зменшенні чисельності праців-
ників найвищої кваліфікації в наукових організаціях зростає їхня 
загальна чисельність в країні. Отже, дедалі більше людей з вче-
ними ступенями працює за межами сфери наукових досліджень. 

 
Таблиця 3.1. Кількість організацій, які виконують наукові та на-
уково-технічні роботи за регіонами1, одиниць, за даними [91] 

 

Області 
Роки 

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Україна, всього 1453 1490 1505 1510 1452 1404 1378 1340 1303 1255 

АРК 46 42 44 47 47 52 49 46 44 41 
Вінницька 31 31 30 28 24 24 25 22 25 24 
Волинська 12 17 16 16 19 16 13 14 12 12 
Дніпропетровська 96 94 108 109 105 93 88 84 78 73 

Донецька 112 101 83 81 77 74 69 67 65 63 
Житомирська 17 14 12 12 9 11 10 9 9 10 
Закарпатська 22 18 21 21 20 21 20 18 16 15 
Запорізька 56 45 37 38 35 35 35 36 33 30 

Івано-Франківська 22 18 21 21 21 23 27 22 23 21 
Київська 38 38 37 36 37 36 35 34 36 32 
Кіровоградська 18 13 11 11 11 12 12 12 15 14 
Луганська 51 48 52 49 52 51 52 48 41 41 

Львівська 80 90 90 87 82 84 79 80 82 76 
Миколаївська 38 46 40 41 54 54 51 47 44 43 
Одеська 88 72 73 74 66 65 67 62 59 58 
Полтавська 27 28 26 32 30 25 24 22 24 23 

Рівненська 18 18 17 17 15 13 14 13 14 13 
Сумська 25 25 27 29 27 25 24 22 17 18 
Тернопільська 15 15 17 16 16 14 14 14 14 14 
Харківська 207 217 233 227 228 218 217 210 198 189 

Херсонська 24 26 23 28 26 25 23 23 28 28 
Хмельницька 10 6 7 6 6 7 6 6 6 6 
Черкаська 37 33 32 30 29 31 30 28 28 28 
Чернівецька 17 17 23 24 21 22 22 24 24 21 

Чернігівська 23 25 22 22 22 22 22 22 22 21 
м. Київ 305 375 389 393 360 340 338 342 333 327 
м. Севастополь 18 18 14 15 13 11 12 12 13 14 

                                                 
1 З 2006р. організації, які виконують лише науково-технічні послуги, звіт не складають 
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Як зазначається в матеріалах держкомстату України, кількість 
робіт, що виконувались науковими організаціями України протя-
гом 2010 р., зменшилась на 4,6% і становила 52,0 тис., з яких понад 
дві третини упроваджено у виробництво або мали інші форми ши-
рокого застосування [89, с. 150] (табл. 3.2 та рис. 3.1-3.2). 

 
Таблиця 3.2. Кількість виконаних наукових та науково-технічних 
робіт, тис. одиниць [89] 

 

Наукові та науково-технічні роботи 
Роки 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всього робіт 38,3 63,9 58,7 62,7 62,5 54,5 52,0 

Зі створення нових видів виробів: … 6,3 7,8 8,5 8,8 6,1 6,2 

з них створення нових видів техніки: 3,9 3,8 4,0 3,0 3,8 2,3 2,3 

з них роботи, в яких використано 
винаходи 

1,0 0,8 1,4 2,1 2,0 1,4 1,1 

Зі створення нових видів технологій: 3,6 5,4 7,6 7,6 7,3 5,8 5,7 

з них ресурсозберігаючих 1,7 2,2 2,8 3,2 3,1 2,6 2,5 

Зі створення нових видів матеріалів 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

Зі створення нових сортів рослин, 
порід тварин 

0,5 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 

Зі створення нових методів, теорій 2,2 5,4 9,5 8,7 8,4 7,5 7,7 

Інші роботи 27,1 45,0 31,6 35,6 35,9 33,0 30,3 

 
Як засвідчує Держкомстат України у 2010 р. загальний обсяг 

витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт влас-
ними силами організацій порівняно з 2009 р. збільшився на 21% і 
становив 8 995,9 млн. грн, у т.ч. матеріальні витрати збільшились 
на 6,6%, капітальні витрати – на 6,7%, з яких витрати на прид-
бання устаткування – на 3,8%. Разом з тим витрати на оплату 
праці майже не змінилися. При цьому середньомісячна заробітна 
плата виконавців досліджень і розробок збільшилась на 1,4% і 
становила 2 535 грн. (2 218 грн. – у 2009 р.). Це на 13,2% більше, 
ніж у середньому по економіці України, і майже на рівні заробіт-
ної плати працівників промисловості (2580 грн.), значно вище, 
ніж в установах охорони здоров’я та соціальної допомоги 
(1 631 грн) і у закладах освіти (1 889 грн), але нижче рівня оплати 
праці у сфері фінансової діяльності (4 601 грн) та в органах дер-
жавного управління (2 747 грн). 
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всього 
зі створення нових видів техніки і технологій 
роботи, в яких використані винаходи 

 

Рис. 3.1. Кількість виконаних наукових 
та науково-технічних робіт, одиниць 

 

 

                                                                  
 

зі створення нових видів виробів 
матеріалів 
методів, теорій 

технологій 
сортів рослин, порід тварин 

 

Рис. 3.2. Розподіл виконаних наукових 
та науково-технічних робіт за спрямуванням, одиниць 

 
Як і раніше, у 2010 р. в Україні майже чверть загального обся-

гу витрат було спрямовано на виконання фундаментальних дос-
ліджень, які на 95,0% фінансувалися за рахунок коштів держав-
ного і місцевих бюджетів. Частка витрат на виконання приклад-
них досліджень становила 17,9%, три чверті яких асигнувалися 
за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів і 10,8% – кош-
тів підприємницького сектору. На виконання науково-технічних 
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розробок спрямовано 48,0% загального обсягу витрат, які на 
46,1% профінансовані іноземними фірмами, майже на чверть 
(23,7%) – організаціями підприємницького сектору, 8,1% – за ра-
хунок бюджетних коштів. Витрати на виконання науково-
технічних послуг становили 9,7% загального обсягу витрат. 
Більш ніж половину загального обсягу витрат спрямовано на 
дослідження і розробки зі створення нових або удосконалення 
існуючих видів виробів, технологій та матеріалів, 33,0% яких – на 
замовлення промислових підприємств. 

Слід зазначити, що обсяг фінансування витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт у 2010 р. за рахунок держав-
ного бюджету зменшився на 3,3% і становив 3 704,3 млн. грн, його 
частка в загальному обсязі фінансування скоротилася на 2,2 % 
відповідного періоду; підприємницького – на 6,1% (1 627,6 млн. грн 
і 1,6 відповідного періоду), за рахунок коштів державного сектору – 
на 11,9% (318,1 млн. грн. і 0,6 відповідного періоду); фінансування 
за рахунок коштів іноземних джерел збільшилося на 17,9% 
(2 315,9 млн. грн і 3,4 відповідного періоду) [89]. 

Питома вага загального обсягу фінансування витрат у ВВП 
становила 0,82%, у тому числі коштів державного бюджету – 0,34%. 

Як засвідчують наведені вище дані, із загальної кількості робіт 
12,0% спрямовано на створення нових видів виробів, 36,6% яких – 
нові види техніки; 11,0% – на створення нових технологій, майже 
45% яких – ресурсозберігаючі; 2,7% – на створення нових видів 
матеріалів; 1,3% – нових сортів рослин, порід тварин, а також 
14,9% – зі створення нових методів і теорій, більше половини 
яких були використані у подальшій роботі. У розрахунку на 1000 
працівників середньооблікової кількості виконавців наукових 
досліджень і розробок загальна кількість виконуваних протягом 
звітного року наукових робіт становила 424 одиниці проти 496 – у 
2008 р. і 441 – у 2009 р. [89, с. 150]. 

У 2010 р. обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами наукових організацій, порівняно з 2009 р. збіль-
шився на 1,2% і становив 9 867,1 млн. грн, у т.ч. обсяг виконаних 
фундаментальних досліджень – на 1,3% (2 188,4 млн. грн), обсяг 
прикладних досліджень – на 1,6% (1 617,1 млн. грн), обсяг науко-
во-технічних розробок – на 6,0% (5 037,0 млн. грн). При цьому 
обсяг науково-технічних послуг зменшився на 18,0% і склав 
1 024,6 млн. грн. Частка загального обсягу наукових та науково-
технічних робіт у ВВП становила 0,9%. Про це свідчить табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, викона-
них власними силами організацій (підприємств), за видами 
у фактичних цінах, млн. грн (за даними [89]) 

 
Наукові та нау-
ково-технічні 

роботи 

Роки 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всього 1978,4 4818,6 5354,6 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 10349,9 

Фундаментальні 
дослідження 

266,7 902,2 1141,0 1504,1 1927,4 1916,6 2188,4 2205,8 

Прикладні 
дослідження 

436,6 708,8 841,5 1132,6 1545,6 1412,0 1617,1 1866,7 

Розробки 1106,3 2406,9 2741,6 3303,1 4088,2 4215,9 5037,0 4985,9 

Науково-технічні 
послуги 

168,8 800,7 630,5 761,0 977,7 1109,2 1024,6 1291,5 

 
Подальший розвиток країни в сучасних умовах пов’язаний ви-

ключно з орієнтацією на постіндустріальні тенденції суспільного 
відтворення. Суть цих тенденцій – дедалі зростаюче використан-
ня інформації і знань, як найважливішого виду ресурсів, який все 
більшою мірою визначає майбутнє держави. 

У стратегії економічного й соціального розвитку України на 
основі науки запрограмовано політику економічного зростання, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки, 
завдання та напрями соціальної політики, економічну та екологі-
чну безпеку. Саме капітал знань, який містять у собі досягнення 
науки і техніки, може привести до так званого «економічного ди-
ва», тому держава зацікавлена у правильній науково-технічній 
політиці, такій організації науки, яка дала б змогу ефективно 
управляти нею. 

Держава надає пріоритетну підтримку розвитку науки як ви-
значального джерела економічного зростання і невід’ємної скла-
дової національної культури та освіти, створює необхідні умови 
для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері 
науково-технічної діяльності, забезпечує використання досягнень 
вітчизняної та світової науки і техніки для вирішення соціаль-
них, економічних, культурних та інших проблем [67]. 

Розподіл кількості виконуваних наукових та науково-технічних 
робіт за Міністерствами у 2007 році засвідчує, що за кількістю 
виконуваних наукових та науково-технічних робіт виділяються 
Міністерство освіти і науки (8738 одиниць чи 13,9% від загальної 
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кількості робіт) і Національна академія наук (7234 одиниць чи 
11,5% від загальної кількості робіт). 

Відзначаючи, що найбільшим інтелектуальним потенціалом 
володіє академічний науковий комплекс нашої держави, В. Рижов 
акцентує увагу на тому, що в силу притаманного таким структу-
рам традиціоналізму і навіть консерватизму, в них збереглися не 
тільки перспективні розробки, а й наукові школи. Він вважає, що, 
хоча триває відплив працівників з наукової сфери в Україні і 
«згортання» досліджень через їх хронічне недофінансування, в 
країні все ще наявний доволі пристойний науковий потенціал [74]. 
Безумовно, з цим не можна не погодитися. Адже, протягом остан-
ніх років науковими установами Національної академії наук 
України, яка є потужною структурою здійснено значні обсяги фун-
даментальних і прикладних досліджень, науково-технічних роз-
робок з пріоритетних напрямів науки та техніки, в яких отримано 
цілий ряд нових результатів у таких науках як математика, інфор-
матика, механіка, фізика, астрономія і радіоастрономія, науках про 
Землю, матеріалознавство, фізико-технічних проблемах енергети-
ки, в галузях ядерних і радіаційних технологій, хімії та біології. 

Особливий інтерес викликають наукові здобутки, отримані 
установами суспільного і гуманітарного спрямування: досліджено 
проблеми підвищення ефективності структурних перетворень в 
економіці, її інтеграції у світовий економічний процес, подолання 
демографічних кризових явищ, формування громадянського сус-
пільства, національно-культурного відродження країни [57, с. 4]. 

В останні роки структурними підрозділами НАН України ви-
конано низку цільових програм, зокрема «Проблеми ресурсу і 
безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин», «Нанострук-
турні системи, наноматеріали, нанотехнології», «Дослідження у 
галузі сенсорних систем та технологій», «Новітні медико-
біологічні проблеми та навколишнє середовище людини», «Соціа-
льно-економічні і гуманітарні чинники інноваційного розвитку 
України», в процесі розробки яких отримано вагомі наукові ре-
зультати, котрі сприяли реалізації пріоритетних напрямів розви-
тку науки і техніки, а також вирішенню важливих господарських 
завдань. На порядку денному – реалізація цих програм, широке 
впровадження отриманих результатів, що, безумовно, сприятиме 
вирішенню стратегічних проблем науково-технічного та іннова-
ційного розвитку України. 

Вважаємо, що як позитивний слід розцінювати той факт, що 
фахівці НАН України «взяли активну участь у підготовці на роз-
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гляд Ради національної безпеки і оборони України питання про 
стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення 
інноваційного розвитку України. Рішення РНБО України з цього 
питання включає широкий спектр заходів щодо підвищення ефек-
тивності функціонування системи управління науково-технічною 
та інноваційною діяльністю, забезпечення зростання національ-
ної економіки та конкурентоспроможності продукції українських 
підприємств на інноваційній основі» [57, с. 4]. 

Це рішення стало важливим підґрунтям для всебічної підтри-
мки фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на 
забезпечення технологічного розвитку України, яка визнана Ука-
зом Президента України як пріоритетне завдання. 

На спільному засіданні Президії Національної академії наук 
України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти, яке відбулося 1 листопада 2006 року, було розглянуто най-
важливіші проблеми розвитку наукової та науково-технічної сфери, 
у розв’язанні яких повинні взяти активну участь науковці НАН 
України. У зв’язку з цим «необхідно розпочати прогнозні дослі-
дження науково-технічного та інноваційного розвитку, здійснити 
підготовку аналітичних доповідей і науково-інформаційних мате-
ріалів з актуальних проблем економічного, суспільно-політичного, 
соціального, науково-технічного, інноваційного, культурного роз-
витку для органів державної влади та комітетів Верховної Ради 
України» [57, с. 4]. 

Національною академією наук виконувалися такі важливі 
програми, як «Ресурс» та «Наноструктурні системи, наноматеріа-
ли, нанотехнології», «Дослідження у галузі сенсорних систем та 
технологій» (розпорядження Президії НАН України від 01.07.03 
№ 404), «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє се-
редовище людини» (розпорядження Президії НАН України від 
21.01.04 № 6), які було продовжено на 2007-2009 роки та ін. 

Безумовно, важливо налагодити тісну співпрацю між відділен-
нями та установами НАН України і недавно створеним Держав-
ним агентством України з інвестицій та інновацій, оскільки це 
сприятиме ефективному розвитку інноваційної політики в Україні. 

Базуючись на висновках наукових установ НАН України, 
зроблених при виконанні проекту «Розроблення довго- і середньо-
строкових прогнозів науково-технологічного та інноваційного 
розвитку (в рамках Державної програми прогнозування науково-
технологічного розвитку на 2004 – 2006 роки)» можна стверджу-
вати, що до 2015 року можливі різні варіанти результатів соціа-
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льно-економічного розвитку залежно від глибини перетворень на-
ціональної інноваційної системи. Не менш важливим завданням 
є «створення спільної інфраструктури – центрів колективного 
користування унікальним обладнанням, електронних бібліотек і 
мереж, суперкомп’ютерних центрів тощо» в рамках співпраці 
НАН України з освітянською галуззю, що сприятиме залученню 
молоді до наукової діяльності, підвищенню рівня освіти і науки в 
Україні, вирішенню важливих проблем економіки та державного 
будівництва, спільному входженню учених академічної та осві-
тянської сфери у світове наукове співтовариство» [57, с. 9]. 

З огляду на необхідність консолідації державотворчих та націо-
творчих процесів велику вагу мають дослідження, виконані під 
керівництвом академіка НАН України В.М. Геєця, в рамках яких 
«здійснено системний аналіз конкурентоспроможності економіки 
України: сильних і слабких сторін вітчизняної економіки, пріори-
тетів інноваційного розвитку, проблем структурної гармонізації 
на макро-, мезо- та мікрорівні; досліджено питання розвитку ме-
режевої економіки, організації підприємницького середовища, 
вдосконалення ринку праці, системи оподаткування, участі Укра-
їни у міжнародних інтеграційних процесах» [57, с. 10]. 

З точки зору збереження генофонду нації та поліпшення де-
мовідтворювальних процесів непересічний інтерес викликає ком-
плексна програма наукових досліджень НАН України «Демогра-
фія та проблеми людського розвитку» та розроблена Інститутом 
демографії та соціальних досліджень НАН України Концепція і 
Стратегія демографічного розвитку до 2015 року, у якій зроблено 
прогноз демографічної ситуації до середини ХХІ століття і обґрун-
товано напрямки формування і реалізації соціально-демографічної 
політики держави у напрямку вирішення питання поліпшення 
демографічної і соціально-економічної ситуації. 

З 2006 року вченими Відділення інформатики НАН України 
виконувались важливі фундаментальні і прикладні наукові дослі-
дження з актуальних проблем інформатики, математичного моде-
лювання, інтелектуальних інформаційних технологій та систем, 
теорії керування, створення елементів штучного інтелекту тощо; 
вченими Відділення наук про Землю НАН України досліджувався 
подальший розвиток фундаментальних та прикладних досліджень 
в галузі розробки наукових основ комплексного підходу і оцінки 
освоєння родовищ корисних копалин, перспектив розвитку мінера-
льно-сировинної бази та освоєння її об’єктів, розвитку технологіч-
ного блоку досліджень щодо перспективних видів корисних копа-
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лин; вченими Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
НАН України проведено фундаментальні дослідження та викона-
но актуальні прикладні роботи, що значною мірою визначаються 
необхідністю модернізації та оновлення енергетики України; вче-
ними Відділення економіки НАН України поглиблювались фун-
даментальні та прикладні дослідження економічного профілю з 
метою розв’язання проблем підвищенням ефективності трансфор-
маційних процесів в національній економіці, розвитку людського 
капіталу і удосконалення системи соціального захисту населення, 
спрямованої на подолання демографічної кризи [57, с. 25]. 

У 2011 році Кабінетом Міністрів України затверджена Постано-
ва «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напря-
мів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 
2015 року», згідно якої надається перелік фундаментальних науко-
вих досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людсь-
кого потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності Укра-
їни та сталого розвитку суспільства і держави. Зокрема, увага 
буде приділятися питанням фізико-математичних і технічних 
наук, інформаційних та комунікаційних технологій, енергетики 
та енергоефективності, раціонального природокористування, на-
уки про життя, новим технологіям профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань, нових речовин і матеріалів [80]. 

В результаті окреслених вище та інших досліджень отримано 
важливі здобутки. Окремі з них лягли в основу проектів Законів 
України: «Про стратегію сталого розвитку України», «Про приєд-
нання України до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні 
забруднювачі», «Про консервацію земель», «Про органічне вироб-
ництво» тощо [57, с. 25]. 

Безумовно, результати наукових досліджень структурних під-
розділів НАН України могли б бути вищими, якби не низка недо-
ліків її функціонування, найважливішими серед яких є: 

− недосконала територіальна структура НАН України, про що 
засвідчують дані, представлені на рис. 3.3: очевидною є асиметрія 
розміщення окремих підрозділів НАН України, які переважно 
розташовані в Києві та в східних областях України; 

− низькі можливості налагодження співпраці молоді з вчени-
ми визначних наукових шкіл світу через недостатні кошти на за-
кордонні відрядження, недооцінку української наукової молоді; 

− втрачений престиж наукової праці, який складно відновити; 
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− низький рівень заробітної плати, який не дозволяє науков-
цям гідно жити, низька забезпеченість житлом; 

− низька роль університетів у залученні обдарованої молоді 
до дослідницької діяльності тощо. 

 

 

Рис. 3.3. Регіональна структура НАН України (власне опрацювання) 
 
Другою важливою формою науки є вузівська наука, яка базу-

ється на дослідженнях професорсько-викладацького складу із 
залученням студентів, традиціях вузів і наукових школах, які 
сформувалися в їх межах. 

Не менш важливу роль у суспільстві відіграє галузева прик-
ладна наука, яка базується на науково-дослідних установах та 
лабораторіях міністерств і відомств. 

Таким чином, в країні є велика кількість науково-дослідних 
установ, які щорічно виконують значну кількість наукових та 
науково-технічних робіт, найбільша частка яких була виконана 
науково-дослідними установами м. Києва (23 454 од., або 37,4% 
від загальної кількості робіт) та Харківської області (10 232 од., 
або 16,3% від загальної кількості робіт). 
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Понад половина робіт виконана в галузі технічних наук. При-
близно дві третини наукових та науково-технічних робіт протягом 
останніх років виконано галузевим сектором науки. Правда, 
останнім часом його вага дещо зменшується за рахунок зростання 
кількості робіт у вузівському та академічному секторах науки. 

 
Таблиця 3.4. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-
технічні роботи, виконані власними силами наукових організа-
цій, за регіонами (у фактичних цінах, млн. грн) 

 

Області 
Роки 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Україна, всього 1636,3 3538,4 4386,3 4961,1 5908,4 7723,2 7680,6 8825,6
АРК 22,5 61,7 89,9 94,4 120,1 135,6 133,1 137,9

Вінницька 14,1 31,0 39,4 27,9 38,6 50,0 41,7 55,0

Волинська 4,4 7,9 11,0 12,2 11,0 15,2 20,2 19,8

Дніпропетровська 123,1 282,4 364,0 484,1 583,0 711,1 663,0 723,9
Донецька 97,8 212,8 250,5 295,8 356,0 435,1 368,2 542,5 

Житомирська 3,1 7,1 10,5 10,0 15,6 20,8 15,4 19,4 

Закарпатська 4,6 10,7 14,7 17,2 17,1 22,9 21,2 24,9 

Запорізька 91,8 206,8 246,5 257,5 300,2 404,1 402,8 429,7 
Івано-Франківська 10,5 21,3 27,3 31,7 37,0 54,8 54,8 59,5 

Київська 30,6 66,0 80,9 95,8 124,2 161,8 175,1 211,9 

Кіровоградська 3,4 7,5 14,4 15,1 19,8 23,1 29,5 29,0 

Луганська 34,3 53,2 60,9 68,2 80,3 114,0 95,1 118,5 
Львівська 67,8 122,8 156,8 181,1 231,5 278,1 272,1 287,9 

Миколаївська 71,8 118,5 158,0 173,3 161,7 220,7 249,7 226,1 

Одеська 41,7 86,0 106,4 120,3 140,3 179,9 179,4 186,9 

Полтавська 14,2 21,7 34,2 32,3 37,8 48,1 45,1 55,5 
Рівненська 4,8 7,1 9,3 11,1 11,5 15,1 11,2 12,2 

Сумська 25,3 76,8 83,8 83,4 97,8 125,0 104,3 102,3 

Тернопільська 5,7 8,2 12,0 11,8 11,6 13,3 13,6 15,1 

Харківська 281,6 571,5 682,8 805,3 1003,8 1284,3 1315,7 1602,9 

Херсонська 7,6 12,1 17,2 21,9 28,1 34,9 30,6 40,9 

Хмельницька 1,9 3,5 4,0 5,6 7,5 7,7 6,2 6,2 

Черкаська 12,8 21,9 27,1 32,4 42,6 55,4 54,2 54,2 

Чернівецька 5,8 10,9 13,8 16,0 23,1 27,1 33,1 34,4 

Чернігівська 9,5 19,7 21,2 24,0 29,8 38,8 40,6 33,2 

м. Київ 624,9 1450,5 1794,3 1967,7 2291,4 3140,1 3196,7 3686,6 

м. Севастополь 20,8 39,2 55,4 65,1 87,0 106,0 108,0 109,2 
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Для оцінки функціонування наукової сфери важливо оцінити 
динаміку використання загального обсягу внутрішніх поточних 
витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконаних власними 
силами наукових організацій, а також динаміку їх структури. Опу-
бліковані Держкомстатом такі дані, на жаль, представлені у фак-
тичних цінах, згідно з якими можна зробити хибний висновок про 
інтенсивне зростання щорічних  внутрішніх поточних витрат на 
наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами 
наукових організацій, за період 1995-2009 рр. (табл. 3.4). Насправ-
ді, якщо врахувати інфляційні процеси та особливості ціноутво-
рення у цій сфері, зростання не було таким великим. Загальний 
обсяг внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні 
роботи, виконаних власними силами наукових організацій стано-
вив у 2007 р. – 5 908 387,8 тис. грн; у 2009 році – 7 680 583,1 тис. 
грн (табл. 3.4). Щоб мати більш повну картину, застосуємо такий 
метод, як оцінка динаміки приростів питомої ваги розподілу ви-
трат коштів на наукові та науково-технічні роботи, виконані влас-
ними силами наукових організацій, в розрізі структури таких ви-
трат. Результати обчислень представлені у таблицях 3.5–3.8. 

Аналіз приростів питомої ваги розподілу витрат коштів на на-
укові та науково-технічні роботи, виконані власними силами нау-
кових організацій дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Стабільний приріст питомої ваги витрат коштів на фунда-
ментальні дослідження по Україні за вказаний період свідчить 
про те, що і надалі науково-технічні дослідження носять досить 
слабкий прикладний характер, і виконуються не прив’язаними до 
якихось конкретних впроваджень. 

2. В цілому по Україні та в розрізі по більшості областей від-
бувається спад питомої ваги витрат на науково-технічні послуги 
та науково-технічні розробки в останні роки, і якщо в період до 
2005 року це були просто скорочення абсолютних приростів, то в 
останні роки ці величини набули від’ємних значень. Тобто в цьо-
му секторі відбувається скорочення витрат на нові розробки. 

3. Також неоднозначна ситуація з прикладними досліджен-
нями. Особливі скорочення витрат на прикладні дослідження в 
останні роки були зафіксовані в Дніпропетровській (47% в 2004 р. 
в порівнянні до 2000 рр., 41,4% в 2006 до 2005 рр.) та Донецькій 
області (стабільне падіння приблизно на 20%), що також свідчить 
про слабке впровадження науково-технічних розробок та їх прак-
тичне застосування в цих областях, які здебільшого орієнтовані 
на важку та видобувну промисловість.  
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4. Неоднорідність витрат за різними областями України засві-
дчує про відсутність певної стратегії у баченні спрямування ви-
трат у наукові дослідження. 

 
Таблиця 3.5. Приріст питомої ваги внутрішніх поточних коштів 
виділених на фундаментальні дослідження, %(за даними [91]) 

 

Області 

Ланцюгові прирости питомої ваги коштів 
виділених на фундаментальні дослідження, % 

2000 
до 1995 

2004 
до 2000 

2005 
до 2004 

2006 
до 2005 

2007 
до 2006 

2009 
до 2008 

2010 
до 2009 

Україна, всього 13,0 9,7 16,4 10,5 10,8 1,0 1,13 

АРК -0,1 -18,6 12,3 16,4 5,1 0,98 1,09 

Вінницька 262,8 -27,1 18,0 82,1 -7,9 0,94 1,11 

Волинська -52,3 15,0 16,7 18,6 41,0 1,07 1,17 

Дніпропетровська 21,9 -3,5 13,7 -1,1 10,2 1,04 1,08 

Донецька -14,2 24,8 22,6 9,6 12,7 1,02 1,13 

Житомирська 117,5 -30,4 2,4 20,7 -8,2 8,48 1,12 

Закарпатська 12,2 35,6 -40,3 17,7 25,1 0,98 1,16 

Запорізька -51,2 19,3 4,6 30,9 6,1 1,04 1,11 

Івано-Франківська 228,8 -28,8 24,2 18,5 15,3 0,98 1,16 

Київська 85,2 -18,8 24,0 2,8 27,5 1,00 1,29 

Кіровоградська 1198,0 -24,9 -17,6 57,1 -0,2 1,04 1,12 

Луганська 6,8 30,5 22,1 22,7 13,6 0,96 1,14 

Львівська 5,4 40,1 15,6 10,3 2,5 0,96 1,15 

Миколаївська -25,5 58,6 12,6 41,3 38,7 1,06 1,17 

Одеська -9,3 -4,0 20,5 14,9 15,0 1,01 1,03 

Полтавська 135,9 8,1 3,1 23,7 30,4 0,92 1,39 

Рівненська -74,2 44,3 33,1 7,6 28,5 1,01 1,20 

Сумська 26,9 -46,7 45,2 42,0 15,9 1,03 1,16 

Тернопільська 297,5 26,6 9,9 12,0 25,9 1,16 1,11 

Харківська 46,9 -8,7 13,9 5,6 7,5 1,01 1,11 

Херсонська 306,6 33,8 20,3 -8,6 2,1 1,14 1,07 

Хмельницька -1,7 50,3 53,7 -3,9 12,3 1,08 1,11 

Черкаська 36,1 104,4 0,5 -33,7 -6,4 1,08 1,03 

Чернівецька 17,8 4,6 12,6 14,2 -5,6 0,97 1,13 

Чернігівська 150,7 14,7 42,1 1,5 4,6 1,07 1,11 

м. Київ -1,7 13,5 18,1 13,6 11,5 1,01 1,13 

м. Севастополь -43,6 20,6 0,9 5,6 -0,5 1,02 1,15 
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Таблиця 3.6. Приріст питомої ваги внутрішніх поточних коштів 
виділених на прикладні дослідження, % (за даними [91]) 

 

Області 

Ланцюгові прирости питомої ваги коштів 
виділених на прикладні дослідження, % 

2000 
до 1995 

2004 
до 2000 

2005 
до 2004 

2006 
до 2005 

2007 
до 2006 

2009 
до 2008 

2010 
до 2009 

Україна, всього -28,1 -36,1 2,1 5,3 13,8 0,95 1,15 

АРК -16,4 -42,6 -13,9 25,7 5,4 0,98 1,00 

Вінницька -51,9 -36,2 13,6 53,1 -8,5 1,02 1,05 

Волинська 54,8 -37,1 41,9 -12,5 49,1 0,91 1,17 

Дніпропетровська -25,9 -47,0 29,7 -41,4 16,2 0,87 1,19 

Донецька -3,0 -22,9 -14,2 -19,7 0,5 0,87 1,21 

Житомирська -14,3 43,0 -5,9 21,7 -12,3 0,74 1,12 

Закарпатська 23,3 -68,7 148,5 37,8 -37,1 0,94 1,53 

Запорізька -66,8 -9,5 1,7 -6,7 12,6 1,80 0,92 

Івано-Франківська -58,1 -31,8 19,6 7,6 -5,7 1,14 1,16 

Київська -24,6 -26,2 -0,5 -5,0 5,5 0,91 1,27 

Кіровоградська -27,9 26,2 -41,7 12,9 20,3 0,91 1,13 

Луганська -7,0 40,2 -9,1 -14,8 9,8 0,94 1,08 

Львівська -1,3 -49,1 9,1 11,7 -10,6 0,99 1,10 

Миколаївська -36,3 -9,7 -10,1 10,5 36,5 0,97 1,14 

Одеська -21,4 -42,4 3,6 35,5 6,5 1,00 1,00 

Полтавська -6,2 -18,8 -14,6 20,9 -13,8 0,92 0,98 

Рівненська 96,0 -48,8 42,0 -6,7 24,1 0,83 1,14 

Сумська -16,0 -75,1 56,2 11,4 15,7 0,95 1,15 

Тернопільська -27,0 -14,7 -10,2 25,4 33,6 0,74 1,08 

Харківська -40,6 -37,5 10,8 1,1 29,0 0,90 1,16 

Херсонська -20,1 48,8 -4,7 5,3 20,8 0,87 1,35 

Хмельницька -4,0 118,5 33,0 2,0 -19,4 0,71 0,98 

Черкаська 74,2 -47,5 31,8 64,7 -1,8 1,12 1,03 

Чернівецька -35,3 73,6 -18,5 33,6 20,7 1,29 0,95 

Чернігівська -15,1 -28,8 20,3 39,2 12,1 0,86 1,05 

м. Київ -32,1 -40,3 -2,0 11,6 16,5 0,95 1,19 

м. Севастополь -59,4 88,2 -14,6 101,8 -28,0 0,76 0,98 
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Таблиця 3.7. Приріст питомої ваги внутрішніх поточних коштів 
виділених на науково-технічні розробки, % (за даними [91]) 

 

Області 

Ланцюгові прирости питомої ваги коштів 
виділених науково-технічні розробки, % 

2000 
до 1995 

2004 
до 2000 

2005 
до 2004 

2006 
до 2005 

2007 
до 2006 

2009 
до 2008 

2010 
до 2009 

Україна, всього 3,0 1,8 -5,9 2,2 -7,6 1,01 1,18 

АРК 10,6 24,9 7,5 -11,5 -8,8 0,96 1,00 

Вінницька 20,7 44,1 -4,6 -15,2 1,3 0,78 1,58 

Волинська -19,2 -30,9 0,1 62,2 -28,8 16,64 0,92 

Дніпропетровська 6,2 10,2 -7,1 9,8 -1,2 0,91 1,10 

Донецька -12,4 -8,6 0,8 12,2 0,0 0,83 1,74 

Житомирська -86,0 9,0 -64,7 - - 6,56 2,27 

Закарпатська -55,4 45,2 -1,4 -9,0 44,9 0,77 0,38 

Запорізька 13,3 1,2 -2,9 4,9 -2,8 0,95 1,07 

Івано-Франківська -33,6 5,8 -5,3 33,7 10,6 0,93 1,10 

Київська 7,3 83,3 1,0 31,4 -27,0 1,09 1,57 

Кіровоградська -2,9 -1,8 -23,6 37,8 1,1 1,35 0,97 

Луганська -0,8 -17,1 4,7 10,3 -3,7 0,77 1,36 

Львівська -5,1 0,6 -9,4 -6,0 4,9 1,05 0,95 

Миколаївська 2,8 -4,6 1,9 -0,4 -6,4 1,20 0,85 

Одеська 3,2 -5,4 13,4 -3,9 -9,0 0,82 1,28 

Полтавська -52,7 41,3 40,3 -29,6 -14,6 0,72 1,26 

Рівненська -37,9 65,7 -24,8 -31,2 20,1 0,60 1,03 

Сумська 2,9 5,9 -6,2 14,2 0,6 0,80 0,98 

Тернопільська -7,5 -61,1 -31,0 212,5 15,5 0,13 1,24 

Харківська 4,9 6,1 -6,1 -0,9 -3,1 1,08 1,26 

Херсонська -22,6 -47,6 4,1 -2,3 1,2 0,52 1,00 

Хмельницька -37,3 -3,8 -64,9 -2,5 115,7 0,95 0,97 

Черкаська -18,0 -17,6 -34,5 59,9 0,4 0,79 0,91 

Чернівецька 16,7 -81,4 40,4 56,4 -55,6 2,14 1,22 

Чернігівська -22,0 -33,1 65,1 -50,8 32,3 1,40 0,68 

м. Київ 17,5 5,3 -11,6 -1,4 -19,1 1,08 1,17 

м. Севастополь 34,0 -15,3 3,8 -14,6 -5,4 1,01 1,23 
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Таблиця 3.8. Приріст питомої ваги внутрішніх поточних коштів 
виділених на науково-технічні послуги, % (за даними [91]) 

 

Області 

Ланцюгові прирости питомої ваги коштів 
виділених науково-технічні послуги, % 

2000 
до 1995 

2004 
до 2000 

2005 
до 2004 

2006 
до 2005 

2007 
до 2006 

2009 
до 2008 

2010 
до 2009 

Україна, всього 164,4 64,1 -0,1 -27,4 -6,3 1,00 1,05 

АРК 110,2 174,3 -21,3 -20,9 12,1 1,05 1,08 

Вінницька 11,3 -78,2 13,7 -82,2 289,2 0,64 1,35 

Волинська 27836,7 319,3 -25,7 -80,6 40,6 1,09 0,89 

Дніпропетровська 34,4 50,2 11,4 -10,1 -16,1 1,07 0,87 

Донецька 228,8 52,9 -1,9 -22,6 -10,5 0,72 1,14 

Житомирська 657,2 -3,8 20,9 -26,7 -22,8 0,84 1,06 

Закарпатська -8,2 116,9 45,8 -87,5 -15,2 1,09 0,92 

Запорізька 91,1 -13,3 43,6 -58,2 53,9 1,06 1,26 

Івано-Франківська 149,3 8,9 -2,3 -22,8 -11,3 1,03 1,05 

Київська 288,1 103,6 -29,8 -55,1 -10,1 2,42 0,35 

Кіровоградська 188,2 -19,6 489,4 -79,6 -50,8 1,21 0,84 

Луганська 32,3 79,6 -14,0 -45,0 1,6 1,38 0,74 

Львівська 96,8 208,5 -7,0 -20,7 -6,0 0,77 1,10 

Миколаївська 95,7 326,8 -33,0 -39,1 133,9 0,63 1,28 

Одеська 235,3 118,4 -29,2 -40,8 -18,4 1,24 0,89 

Полтавська 1105,9 -29,8 -67,3 169,2 22,8 1,32 1,29 

Рівненська 294,5 -6,7 3,5 79,2 -52,3 0,63 0,96 

Сумська -9,0 75,5 11,2 -68,3 -38,8 1,00 0,55 

Тернопільська 118,8 276,1 16,0 -67,3 -96,3 5,34 0,04 

Харківська 105,7 70,7 1,0 -6,2 -31,1 0,96 1,14 

Херсонська 274,2 264,0 -46,9 36,7 -65,8 0,95 5,61 

Хмельницька 222,0 -94,4 8,0 -31,6 -63,8 0,75 1,21 

Черкаська -55,8 77,4 95,0 -92,6 147,1 0,98 1,29 

Чернівецька 87,3 141,7 7,7 -95,9 119,6 0,67 1,25 

Чернігівська 319,5 133,4 -67,7 80,5 -56,1 0,66 0,15 

м. Київ 330,7 63,8 5,6 -29,5 2,0 0,10 1,12 

м. Севастополь 201,0 705,9 -29,7 33,5 167,4 1,00 0,08 
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Ланцюгові темпи приросту основних засобів за видами витрат 
розраховувалися за формулою: 

 

%100
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⋅
∆

=
−і

і
і

у

у
Т  (3.1) 

 

де уі – показник по кожному виду в питомій частці від фактичної 
ціни за певний рік. 

 
Для того, щоб поліпшити ситуацію у сфері науки був прийня-

тий Указ Президента України № 444/2008 від 16 травня 2008 року 
«Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфе-
ри». На нашу думку, роль цього Указу важко переоцінити. Вчасна 
і повноцінна реалізація даного Указу допоможе суттєво поліпши-
ти ситуацію в сфері науки, а також пом’якшити виявлені нами 
проблеми у цій сфері, які окреслені вище. 

Таким чином, проаналізовано і оцінено особливості: функціо-
нування організацій, які виконували науково-технічні розробки; 
структуру використання наукових кадрів за 2000-2011 роки. До-
ведено важливість інтенсифікації наукових досліджень в Украї-
ні – активного фактора формування і розвитку інноваційної полі-
тики держави. 

 
 

3.2. Формування корпоративної культури 
вітчизняних підприємств: соціально-економічний аспект 

 

Передумовами формування корпоративної культури на сучас-
них українських підприємствах, перш за все, є ті інтеграційні 
процеси, що здійснюються в економіці України. Корпоративна 
культура на сьогодні є атрибутом підприємства, яке піклується 
про імідж, ділову репутацію, як всередині організації, так і за її 
межами. За своєю суттю корпоративна культура в Україні є своє-
рідною сумішшю стереотипів поведінки та дій, що перенесено з 
епохи командної економіки, запозичень із західного досвіду, яка 
складається з ділової культури та «правил гри». Наявність вели-
кої кількості інтерпретацій щодо понятійного апарату та безліч 
підходів до побудові методів, способів, принципів та правил щодо 
формування корпоративної культури, говорить про недостатню 
вивченість цього питання. 
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Проблемам формування корпоративної культури присвячено 
роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема А. Зуб [50], 
А. Капітонова [42], Дж. Коумана [59], Т. Базарова [5] та інших. Їх 
дослідження в основному спрямовані на аналіз концептуальних 
підходів, формування місії, меті та принципів корпоративної куль-
тури. Питання стосовно аналізу передумов формування корпора-
тивної культури, які визначають її характер, сприяють, або стри-
мують її динаміку досліджено недостатньо. 

Становлення корпоративної культури підприємства багато в 
чому залежить від чинників зовнішнього середовища – складного 
комплексу взаємопов’язаних між собою механізмів різної приро-
ди: організаційно-правових, економічних, ринкових, соціально-
психологічних, кожен із яких має специфічний набір важелів, 
заходів і форм впливу на діяльність підприємства. 

До передумов формування корпоративної культури можна від-
нести такі фактори: 

– ринкові, що характеризуються розвитком та рівнем конкурен-
ції, інформаційних технологій, глобалізацією бізнесу, розподілом 
доходів населення, зміною попиту, складністю або легкістю про-
цесу проникнення на ринок; 

– організаційні, характеризують різноманітність форм власно-
сті, методів управління, системи організації роботи персоналу, 
організацію найму i просування співробітників кар’єрними схо-
динами; 

– економічні, що виражаються через доступність кредитів, 
впливом курсів обміну валют, розміром податків, темпами еконо-
мічного зростання, рівнем інфляції, рівнем процентної ставки, 
грошово-кредитну і фінансову політику; тенденції на ринку кош-
товних паперів і багато інших; 

– соціальні проявляються за допомогою показників народжу-
ваності; смертності, коефіцієнта середньої тривалості життя; сти-
лю життя; освітніх стандартів; відношенням до праці; відношен-
ням до відпочинку; соціальною відповідальністю та соціальним 
добробутом; 

– політично-правові – це зміни в податковому законодавстві; 
розташування політичних сил; стосунки між діловими колами і 
урядом; патентне законодавство; законодавство про охорону на-
вколишнього середовища; урядові витрати; антимонопольне за-
конодавство; державне регулювання; відносини уряду з інозем-
ними державами. 
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На наш погляд, найбільш суттєві фактори, які вплинули на 
становлення та розвиток корпоративної культури підприємств 
Україні представлені на рис. 3.4. 

 

Організаційні 
умови 

Соціальні 
умови 

Ринкові умови 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Становлення 
корпоратив-
ного сектору 
економіки 

Особливості 
формування 
української 
економічної 
культури 

Глобалізаційні 
процеси в кон-
тексті розвитку 
мультинаціональ-
них компаній 

Рівень конку-
рентоспромо-
жності еконо-
міки України 

 
 

Рис. 3.4. Фактори формування корпоративної культури 
на підприємствах України (складено автором) 

 
З огляду на це вважаємо доцільним чітко окреслити та дослі-

дити фактори, які позитивно чи негативно вплинули на форму-
вання корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. 

Перша умова становлення корпоративної культури пов’язана 

з розвитком корпоративного сектору в Україні. Процес форму-
вання корпоративних структур у вітчизняній економіці має до-
сить суперечливий та непослідовний характер. Особливості їх 
формування у перехідній економіці зумовлені, насамперед, двома 
групами обставин: по-перше, це стереотипи свідомості людей, що 
звикли до застарілої централізованої системи господарювання; 
по-друге, це наслідки та результати реалізації визначених дер-
жавою цільових напрямів і методів проведення ринкової інтегра-
ції та структурної перебудови економіки України [19]. 

За даними обстеження 339 акціонерних товариств, проведено-
го Держкомстатом України та НДЕІ Мінекономіки у 1994 p. – 
93,2% акціонерних товариств було створено саме в результаті 
приватизації та корпоратизації, а 6,8% – шляхом здійснення під-
приємницької діяльності. Зосереджені в державі значні виробни-
чі потужності і, водночас, неспроможність їх належної експлуата-
ції, через відсутність фінансових ресурсів, зумовлювали приско-
рення процесів приватизації. 
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Клас нових власників сформувався переважно за рахунок га-
лузевої й регіональної номенклатури, адміністрації підприємств, 
трудових колективів, нових підприємців і тільки частково за ра-
хунок працівників і утриманців бюджетної сфери. Отже, можна 
зробити висновок, що у ході приватизації акціонерна форма орга-
нізації підприємництва була використана з метою, прямо проти-
лежною тій, заради якої вона створювалася. 

Правове закріплення акціонерні товариства одержали з прийн-
яттям  законів України «Про господарські товариства» і «Про цін-
ні папери та фондову біржу», якими було закладено підвалини 
формування ринку цінних паперів в Україні. На початок 2001 
року форму власності змінили близько 102,6 тис. об’єктів, із них 
32,8% – цілісні майнові комплекси (при цьому найбільш інтенси-
вно цей процес здійснювався протягом 1992-1998 pp., коли їх кіль-
кість становила 95,6% загальної кількості підприємств, привати-
зованих за весь період), 62,8% – структурні підрозділи підприємств 
та 4,4% – об’єкти незавершеного будівництва [54]. 

Сьогодні національний корпоративний сектор економіки Укра-
їни представлений такими його складовими: 

– акціонерний – у вигляді первинних його елементів, зокрема, 
публічних і приватних акціонерних товариств, державних акціо-
нерних компаній; 

– похідний – інтеграційні формування (асоціації, корпорації, 
концерни, холдинги, дочірні підприємства та ін.); 

– неакціонерний корпоративний сектор – включає інші госпо-
дарські формування та підприємства, котрі підпадають під ви-
значення корпоративних підприємств відповідно до вітчизняного 
законодавства. 

В загальному ж динаміка розвитку корпоративного сектору в 
Україні (табл. 3.9.), свідчить про поступове зменшення кількості 
акціонерних товариств, концернів, об’єднань та зростання чисе-
льності асоціацій, корпорацій, консорціумів. 

Відповідно до висновків ряду науковців, постприватизаційна 
корпоративна практика виявила такі найбільш загальні форми 
(способи) перерозподілу власності: скуповування (агресивне або 
«узгоджене») пакетів акцій на вторинному ринку; лобіювання кон-
кретних угод із пакетами акцій, що перебувають у державній вла-
сності (процедури залишкової приватизації, довірче управління); 
добровільне або адміністративно-примусове «втягування» акціоно-
ваних підприємств до холдингів та промислово-фінансових груп. 
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Таблиця 3.9. Динаміка розвитку корпоративного сектору в Україні 
(складено автором за даними [49]) 

 

Види організаційно-
правових форм 

Рік, од. 

2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Акціонерні товариства, 
в т.ч.: 

34189 33293 32398 31504 30560 29495 28018 

– публічне – – – – – 194 926 

– приватне – – – – – 172 1326 

– відкрите 12089 11345 10895 10406 10058 9480 7962 

– закрите 22100 21948 21503 21098 20502 19649 17804 

Асоціації 2516 2751 2841 2953 3057 3125 3180 

Корпорації 609 824 842 849 862 866 872 

Консорціуми 57 80 84 84 89 92 92 

Концерни 380 406 403 400 396 390 387 

Об’єднання 2123 1971 1880 1774 1717 1634 1598 

 
Аналіз господарської практики дає змогу зробити висновок про 

те, що в Україні співіснує кілька моделей корпоративного управ-
ління [14], зокрема: модель «приватного підприємства», модель 
«колективної власності менеджерів», модель «концентрованого 
зовнішнього володіння», модель «розпорошеного володіння», мо-
дель «переважаючого державного контролю». 

Наступною умовою становлення корпоративної культури є 
особливості формування української економічної культури. Уже 
звичним стало твердження про те, що Україна переживає перехі-
дний період. З одного боку, здійснюється процес пристосування 
старих інститутів і структур до нових умов існування, з іншого – 
поступово застосовуються нові ідеї та підходи, утворюються нові 
інститути й механізми ринкової економіки. У результаті виника-
ють типові для транзитивного періоду суперечності між змістом і 
формою нових інститутів. 

Феномен пострадянської економічної культури неможливо 
укласти в загальноприйняті типологізації та класифікації, вона 
характеризується поєднанням декількох різнорідних шарів, еле-
ментів, які можна згрупувати в такі блоки: 

– фрагментарність, яка виявляється в сполученні особливостей 
прояву елементів традиційно українських, радянських (цінностей 
патерналістської культури) і модерністських (цінностей капіталі-
стичної культури, які запозичуються разом із західними ринко-
вими інститутами); 
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– високий ступінь гетерогенності економічної культури – існу-
вання багатьох класових, національних, регіональних, конфесіо-
нальних та інших субкультур; 

– конфліктність – відсутність базового консенсусу в суспільстві 
щодо економічних цінностей, високий ступінь напруженості між 
соціально-класовими угрупованнями; 

– амбівалентність, яка виявляється в одночасному підтриман-
ні різних економічних цінностей. 

Пожвавлення процесу глобалізації як фактор розвитку кор-

поративної культури. Однією з визначальних ознак розвитку 
світової економіки є глобалізація, проявами якої є посилення ролі 
ТНК на формування міжнародних економічних відносин, рух 
капіталу з однієї країни в іншу, передача технологій тощо. Тран-
снаціональні корпорації разом зі своїм капіталом приносять в 
Україну і свої підходи до управління та принципами формування 
корпоративної культури. Проте при впровадженні своїх принци-
пів корпоративного управління та корпоративної культури мене-
джери компаній стикаються з рядом перешкод, що пов’язано з 
неврахуванням ментальних особливостей українського народу. 
Ця проблема загострюється ще й такими чинниками: 

– нерозуміння багатьма менеджерами сутності та ролі органі-
заційної культури, відсутності у них дієвого інструментарію її 
побудови; 

– глобалізаційні процеси в бізнесі, що зумовлюють необхід-
ність пошуку нових методів управління, пов’язаних з питанням 
національної і культурної ідентичності та неповторності; 

– інтеграційний поступ України в світову економіку; 
– неврахування менеджерами іноземних підприємств, що фун-

кціонують в Україні, національно-культурних особливостей пра-
цівників. 

Можна констатувати той факт, що з кожним роком обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в Україну зростає, причому слід зазна-
чити, що найбільшу частку в капіталі України мають Німеччина, 
Нідерланди, США. Тому варто проаналізувати ментальні відмін-
ності українців від представників цих країн, за допомогою розро-
бленого Г. Хофштеде інтегрального підходу в дослідженні націо-
нального фактора в організації [46]. Г. Хофштеде на основі даних 
згрупував і виділив п’ять характеристик – факторів національної 
культури, які визначають способи структурування і управління 
організаціями: 
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1) дистанція влади – це ступінь допустимої представниками 
даної країни нерівності між людьми; 

2) індивідуалізм – характеризує ступінь, з яким люди цієї кра-
їни діють здебільшого як індивіди або ж як члени команди, кла-
ну, роду, сім’ї, організації; 

3) мужність – відображає ставлення людей цієї культури до 
цінностей, які асоціюються майже в усіх культурах з роллю чоло-
віка: «наполегливість» і «самовпевненість», «успіх і конкуренція»; 

4) прагнення уникнення невизначеності – визначає міру, з 
якою представники певної нації надають перевагу структурова-
ним та чітко визначеним ситуаціям; 

5) довгостроковість орієнтацій – характеризується довгостроковою 
або короткостроковою орієнтацією в поведінці членів суспільства. 

Одним із перших досліджень на тему організаційної культури 
в Україні можна назвати спробу А. Панченко визначити числове 
значення чотирьох індексів Хофштеде для української культури. 
Дослідження проводились на основі спільного українсько-
американського підприємства. В результаті були отримані такі 
значення чотирьох факторів культури українців та представників 
інших країн, з яких в Україну здійснюються значні інвестиції. 
(рис. 3.5) [74]. 
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Рис. 3.5. Відмінності між українцями та представниками 
інших країн відповідно до підходу Хофштеде 
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Значення фактора «дистанція влади»  для європейських країн 
та США свідчить про те, що для цих країн участь працівників у 
прийнятті рішень є доволі високою, що зумовлює схильність до 
демократичного стилю керівництва. Величина цього чинника 
характеризує українську культуру як культуру з великою конце-
нтрацією влади і високим ступенем нерівності. 

Дуже високе значення показника «індивідуалізм-колективізм» 
властиве жителям США, трохи менше – голландцям та німцям. 
Отже, такі співробітники схильні працювати самостійно та брати 
на себе повну відповідальність щодо поставлених завдань та при-
йняття рішень. Натомість для українців величина цього чинника 
є в 3,8 рази менша за середній показник, що демонструє прагнен-
ня українців надавати більше значення колективним трудовим 
цінностям, ніж індивідуальним. 

Значення критерію «мужність-жіночність». для представників 
Німеччини, США та України є вище від середнього, на відміну 
від представників Нідерландів, які більшою мірою проявляють 
схильність до солідарності, побудови теплої комфортної атмосфе-
ри в колективі. Визначена для України величина цього показни-
ка є дещо вищою, ніж середній рівень, і свідчить про двоїстість 
українського характеру: важливість як доходу, так і дружелюбної 
атмосфери, стабільність становища. 

Показник «уникнення невизначеності» для голландців та аме-
риканців є трохи нижчий за середнє значення, а для німців це 
значення вище від середнього на одиницю. Числове значення 
індексу «Уникнення невизначеності» говорить про високий сту-
пінь стурбованості українців своїм майбутнім, тривоги і залежно-
сті від зовнішніх чинників. Це зумовлено переходом України від 
командно-адміністративної до ринкової економіки. 

Отже, існують істотні відмінності між представниками дослі-
джуваних націй. Тому іноземним інвесторам варто проаналізува-
ти та врахувати ментальні особливості своїх співробітників, зок-
рема й українських, якщо вони (інвестори) прагнуть ефективно 
функціонувати в Україні. Тож визначимо особливості нашого 
національного характеру. 

Наступним фактором розвитку корпоративної культури на віт-
чизняних підприємствах є розвиток конкурентоспроможності на-
ціональної економіки. Міжнародна конкурентоспроможність під-
приємства – здатність підприємства створювати та реалізовувати 
продукцію, цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж в 
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аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому ринку. Реалії 
сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо створення та 
забезпечення подальшого зростання рівня міжнародної конкурен-
тоспроможності підприємств при виході на зарубіжні ринки. Так 
Україна опустилася з 72-го на 82-е місце у рейтингу конкуренто-
спроможності, що розраховується Всесвітнім економічним форумом 
(ВЕФ), йдеться в Глобальному огляді конкурентоспроможності 
(Global Competitiveness Report) за 2009-2010 рр. Основними про-
блемами, які перешкоджають успішній реалізації конкурентних 
переваг є перш за все технологічна відсталість вітчизняних ком-
паній та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській 
державі. Національні фактори здійснюють першочерговий вплив 
на чинну модель конкурентоспроможності України: природно-
ресурсний потенціал країни сприяє розвитку таких галузей як 
чорна металургія та хімічна промисловість, а географічне розта-
шування обумовлює розвиток експорту транспортних послуг [38]. 

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок про 
те, що на сьогодні процес формування корпоративної культури ще 
не скінчено, тому що динаміка змін в економіці держави суттєво 
впливає на її становлення та розвиток. З огляду на це при побу-
дові корпоративної культури на підприємстві доцільним є враху-
вання факторів зовнішнього середовища, які впливають на умови 
та особливості її становлення. В той же час слід надати увагу зво-
ротному впливу корпоративної культури на формування соціаль-
ного та економічного простору країни. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дозво-
лив виокремити найважливіші функції корпоративної культури, 
які проявляються: 

– на мікрорівні: формування корпоративних цінностей, фор-
мування позитивного іміджу організації, консолідуюча функція; 

– на макрорівні: розвиток прогресивних соціально-трудових 
відносин та створення єдиного культурного простору. 

Розглянемо більш детально кожну з зазначених функцій. 
1. Функція формування корпоративних цінностей. Ядром кор-

поративної культури, поза сумнівом, є цінності, на основі яких 
виробляються норми і форми поведінки в організації. Наслідком 
формування корпоративних цінностей є стабільність, стійкість 
організації на певний термін її функціонування. Саме цінності 
часто стають тією ключовою ланкою, від якої залежить згуртова-
ність співробітників, формування єдності поглядів і дій, а, отже, 
забезпечення досягнення цілей організації. 
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2. Формування позитивного іміджу організації, яка є однією з 
головних функцій корпоративної культури. Це знаходить прояв в 
тому, що імідж корпорації – це своєрідна «медаль», одна сторона 
якої є внутрішнім образом компанії, укоріненим в свідомості чле-
нів корпорації, а друга – її зовнішній образ, призначений для пар-
тнерів, конкурентів, фінансово-кредитних організацій і т.п. [104]. 

3. Консолідуюча функція корпоративної культури орієнтована 
на те, щоб інтереси працівників організації і інтереси керівницт-
ва організації по-перше, визнавались рівно значимими, важли-
вими, а по-друге, до певної міри у межах трудового процесу вони 
співпадали, утворюючи так званий феномен «спільної долі». Ре-
зультатом реалізації консолідуючої функції корпоративної куль-
тури стає якісне покращення діяльності організації за рахунок 
створення певної філософії організації, в якій віддзеркалюються: 
суспільне призначення організації, її роль в теперішньому і май-
бутньому житті населення, зв’язок з національними ідеями, стра-
тегічна мета і завдання, – яку розуміють і поділяють всі її пра-
цівники. Все це мобілізує працівників на досягнення корпорати-
вних цілей завдань, оскільки їх творча діяльність в організації 
стає джерелом власного особистісного росту. 

4. Розвиток прогресивних соціально-трудових відносин, які 
мають форму соціального партнерства. З одного боку, соціальне 
партнерство забезпечує так званий «виробничий мир» між влас-
никами організації і найманим персоналом; з другого, – створює 
чіткий механізм взаємодії учасників виробництва (власників, 
управлінців, працівників) з державою, яка за допомогою законів 
зв'язує весь пакет соціально-трудових відносин в єдине ціле; з 
третьої, забезпечує діалогічну взаємодію всіх учасників взаємодії, 
обмін інформацією, виявлення позицій сторін, консультацій і 
переговорів з самих різноманітних питань – виробничих (органі-
зація і умови праці) та соціальних (проблеми самоуправління, 
навчання, охорона довкілля, охорона здоров’я). Такі соціально-
трудові відносини є надзвичайно ефективними, оскільки розви-
вають потенційні здібності працівників організації, створюють 
умови для їх самореалізації, формують позитивне ставлення до 
організації, підвищують прагнення максимально ефективно пра-
цювати. Це, в свою чергу, підсилює розвиток інтелектуального і 
духовного потенціалу суспільства. 

5. Створення єдиного культурного простору. Корпоративна ку-
льтура задає певну систему координат, яка пояснює, чому органі-
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зація функціонує саме таким, а не іншим чином. Корпоративна 
культура дозволяє значною мірою згладити проблему узгодження 
індивідуальних цілей із загальною метою організації, формуючи 
загальний культурний простір, що включає цінності, норми і пове-
дінкові моделі, що розділяються всіма працівниками. Саме наяв-
ність спільного культурного простору забезпечує, за відсутністю 
прямих вказівок, прямих інструкцій або певної невизначеності, 
виконання працівниками своїх обов'язків, визначає спосіб дії та 
взаємодії людей і в значній мірі впливає на хід виконання роботи. 

Наведене дозволяє констатувати, що корпоративна культура 
виконує важливі функції як на рівні суспільства, забезпечуючи 
сталий, ефективний розвиток трудових суб’єктів, так і на рівні кон-
кретної організації. У широкому значенні корпоративна культура є 
механізмом відтворення соціального досвіду, допомагаючи людям 
жити і розвиватися у певному клімато-географічному і соціальному 
середовищу, зберігаючи єдність і цілісність свого співтовариства. 

Таким чином, формування корпоративної культури можна ро-
зглядати як процес, який з одного боку залежить від динаміки 
змін в економіці держави, що суттєво впливає на становлення та 
розвиток корпоративної культури. З іншого боку, проявляється і 
зворотній зв'язок впливу корпоративної культури на формування 
соціально-економічного простору країни. 

 
 

3.3. Особливості системи стимулювання персоналу 
в умовах інноваційного розвитку підприємств 

 

Успіх будь-якого інноваційного процесу на підприємстві на-
пряму залежить від його безпосередніх учасників – персоналу, від 
того, на скільки він зацікавлений у швидкості та ефективності 
впровадження інновацій та від готовності і здатності персоналу 
реалізовувати необхідні заходи. Перехід підприємства на іннова-
ційний шлях розвитку можливий тільки за умов прагнення до 
інновацій самого персоналу. На цьому етапі важливу роль відіг-
рає система стимулювання праці, яка здатна активізувати інно-
ваційну поведінку, підвищити активність у пошуку нових знань 
та генерації ідей, симулювати нестандартні рішення та підтри-
мувати атмосферу творчості. 

Інтелектуалізація економіки потребує новітніх форм і засобів 
стимулювання. Темпи інноваційних змін нечувано зростають, 
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змінюються цінності, соціальні орієнтації, світогляд людей, збіль-
шуються психологічні навантаження в процесі творчої діяльності, 
яка потребує безперервного накопичення нових знань, нових на-
вичок, ідей, досвіду, організації взаємодії персоналу з їх реаліза-
ції. Усе це потребує від керівництва застосування різноманітних 
економічних і морально-етичних стимулів, які б підтримували 
зв'язок між якістю творчої роботи новатора, з одного боку, і рівнем 
мотивації – з іншого. 

Як показують дослідження [75, с. 167; 76, с. 149] структура мо-
тивів творчого персоналу представлена такими спонукальними 
елементами: 

1) досягнення; 
2) зміст та різноманітність роботи; 
3) фінансові мотиви; 
4) співпраця; 
5) визнання та похвала. 
Необхідно відмітити, що люди, які мають справу безпосередньо 

з розробкою та впровадженням продуктів інноваційної діяльності, 
вирізняються високим рівнем освіти та інтелектуального розвит-
ку, аналітичним мисленням, підвищеним почуттям власної гідно-
сті, самостійністю і незалежністю, саме тому для них характерна 
мотивація досягнення. 

Захарченко В.І. [47, с. 159] виокремлює наступні специфічні 
особливості стимулювання інноваційної праці: 

– використання великої кількості матеріальних і нематеріа-
льних, організаційних і психологічних стимулів, орієнтованих на 
задоволення потреб вищого рівня; 

– надання процесу стимулювання в інноваційній сфері пос-
тійного характеру, а не одиничної тимчасової кампанії. 

Перш ніж проаналізувати особливості системи стимулювання 
в умовах інноваційного розвитку підприємств, необхідно визна-
чити, які задачі вона має вирішувати. 

Досвід показує, що персонал підприємств часто не готовий до 
використання різного роду інновацій та здебільшого є стримува-
льним фактором впровадження інновацій. Це пов’язано з тим, що 
у персоналу виникає страх змінювати звичний спосіб роботи, не-
бажання прикладати зусилля на додаткове навчання без істотних 
матеріальних заохочень. Аналізуючи проблематику переходу до 
інноваційного шляху розвитку підприємств, можна визначити 
наступні задачі системи стимулювання: 
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− сприяти зменшенню опору впровадженню інновацій; 
− заохочення працівників до постійного вдосконалення своєї 

кваліфікації та підвищення рівня знань; 
− підвищення рівня трудової активності; 
− збільшення кількості генерованих ідей за принципом 

«знизу догори»; 
− заохочення до прийняття нестандартних управлінських 

рішень та швидкої реакції на зміни. 
Визначимо основні характеристики, притаманні системі сти-

мулювання працівників в умовах інноваційного розвитку: 
1) ясність і конкретність, котра супроводжується якісною 

інформаційною політикою; 
2) чітке визначення кола обов’язків та компетенцій робітника 

у системі інноваційного розвитку; 
3) встановлення зв’язку між матеріальним стимулюванням та 

кінцевими результатами праці як окремого співробітника, так і 
підприємства в цілому; 

4) врахування значущості, пріоритетності та складності робіт у 
заданому інноваційному напрямку; 

5) наявність соціально-психологічних та професійних стимулів. 
Вибудовуючи систему стимулювання, важливо врахувати без-

ліч чинників: підсумкові результати роботи підприємства в ціло-
му; індивідуальний внесок конкретного працівника в досягнення 
кінцевих результатів роботи підприємства; ефективність, продук-
тивність і якість праці. 

Спершу порівняємо існуючі системи стимулювання [52, 64] та 
визначимо, настільки кожна з них може бути ефективною на інно-
ваційному підприємстві (табл. 3.10). 

Система стимулювання, орієнтована на вартість бізнесу, з 
огляду на перелічені недоліки, здається неефективною. Хоча саме 
при інноваційному розвитку вона може дати колосальний ефект і 
зацікавити персонал у розвитку підприємства. Хоча, варто зазна-
чити, що дане стимулювання можна використовувати як додатко-
ве матеріальне заохочення, а не базову систему. 

Що стосується моделі Д.Ю. Іванова – то вона має право на 
життя, але в даній ситуації не є оптимальною через складність 
стимулюючої функції та показників, які вводить Іванов. Дана 
модель може бути апробована на інноваційному підприємстві, 
але спочатку більше як науковий експеримент або дослідження, 
оскільки модель вимагає практичного підкріплення. 
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Таблиця 3.10. Порівняльний аналіз систем стимулювання праці  
 

Назва Короткий опис системи Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Система 
матеріаль-
ного сти-
мулювання 
за трудо-
вим вкла-
дом 
В.П. Моска-
ленка 

Показник преміювання – 
рівень досягнень у по-
рівнянні з нормативами 
потенційних можливос-
тей (НПМ). Наявність си-
стеми напружених пла-
нів. Розроблена шкала 
преміювання керівників, 
при цьому є два норма-
тиви заохочення, устано-
влених у відсотках поса-
дових окладів за факти-
чно відпрацьований час: 
за досягнення початко-
вого рівня; додатково за 
кожну 0,01 пункту збі-
льшення цього рівня 

1. Наявність 
шкали премію-
вання, її нагляд-
ність та ясність; 
2. використання 
НПМ, які ство-
рюють економічні 
умови, що спри-
яють максималь-
ному викорис-
танню резервів 
виробництва та 
підвищенню його 
ефективності; 
3. обґрунтування 
планів за допо-
могою НПМ 

1. Перед побудовою 
шкали необхідно про-
вести аналіз конкрет-
них виробничих умов, 
наявного середнього 
рівня використання 
виробничих можливос-
тей підрозділів, якості 
продукції, наявність 
засобів фонду матеріа-
льного заохочення; 
2. складність визначення 
НПМ для підрозділів, які 
не виробляють матері-
альний продукт (марке-
тинговий відділ, інфор-
маційна робота і т.п.) 

Теоретична 
модель 
матеріаль-
ного сти-
мулювання 
Д.Ю. Іва-
нова 

Функціональна модель 
матеріального стимулю-
вання, що дозволяє здійс-
нювати проектування 
узгоджених механізмів 
преміювання з ураху-
ванням інтересів робо-
тодавця і працівника. 
Умови функціонування – 
система напружених 
планів, наявність коефі-
цієнта стимулюючого 
впливу Qm, введення змі-
нного безрозмірно управ-
ляючого параметру k 

1. Досягнення 
інтересів робо-
тодавця і праців-
ника; 
2. наявність 
системи напру-
жених планів; 
3. можливість ви-
значення області 
узгодження і не-
узгодження робо-
тодавця і персо-
налу, що позити-
вно впливає на 
стимулювання 

1. Складність у визна-
ченні коефіцієнту сти-
мулюючого впливу Qm; 
2. немає чіткої основи 
для визначення конкре-
тного значення введе-
ного змінного безрозмі-
рно управляючого 
параметру k, оскільки 
можливо визначити 
лише область; 
3. чисто теоретична 
модель, яка ще не 
пройшла апробацію на 
практиці 

Система 
стимулю-
вання, 
орієнтова-
на на 
вартість 
бізнесу – 
участь у 
власності 
та опціонні 
програми 

В основі – довгостроко-
ва мотивація, виходячи 
зі стратегічного іннова-
ційного розвитку. Про-
даж акцій за заниженою 
ціною співробітникам 
або їх преміювання  
акціями підприємства з 
метою отримання май-
бутнього доходу за ра-
хунок збільшення ви-
плат за цінними папе-
рами (дивідендів) та 
росту вартості компанії 

1. Підвищене 
почуття залучен-
ня до бізнесу 
підприємства – 
додаткова моти-
вація; 
2. мотивація пер-
соналу на ріст 
вартості компанії 

1. Залежність від роз-
витку подій на ринку; 
2. Недостатня законо-
давча база; 
3. розвиток сучасного  
фондового ринку Укра-
їни не дозволяє компа-
ніям широко впроваджу-
вати опціонні програми; 
4. залежність від зовні-
шніх факторів; 
5. різний досвід підпри-
ємств, що впровадили 
дану систему – безліч 
негативних наслідків 
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Продовження табл. 3.10 
 

1 2 3 4 
Система 
управління 
за цілями. 
Методика 
Э.Хея та 
викорис-
тання KPI* 

Систематичний і органі-
зований підхід, що дозво-
ляє менеджменту фоку-
суватися на досягненні 
цілей та досягати най-
кращого результату з 
допомогою доступних 
ресурсів. 
Головні моменти: основні 
цілі (2-3) на період, ви-
значення ключового 
показника ефективності 
(KPI) досягнення кожної 
цілі, визначення вагомості 
тої чи іншої мети в зага-
льній сумі преміювання 

1. Використан-
ня KPI дозво-
ляє мати 
об’єктивну 
основу для 
преміювання; 
2. зрозумілість 
для персоналу, 
наглядність; 
3. передбачає 
раціональне 
планування та 
оптимальне 
використання 
ресурсів ком-
панії 

1. Необхідність апробації 
та адаптування до існую-
чих на підприємстві умов; 
2. оскільки система 
передбачає наявність 
цілей не тільки для 
керівників, а й для кожно-
го співробітника, то вона 
має пов’язувати цілі 
окремого працівника з 
цілями підприємства. Тут 
з’являється проблема 
складності контролю та 
розробки методичної 
бази – додаткові витрати 
на навчання 

 

Примітки * – KPI (key performance indicators) – ключові показники 
ефективності 

 
У системі В.П. Москаленка  визначення нормативів потенцій-

них можливостей (НПМ) та використання їх у системі стимулю-
вання зможе дати позитивну реакцію. Оскільки в процесі іннова-
ційного розвитку з використанням нових технологій НПМ будуть 
збільшуватися, що наглядно покаже реальні вигоди та їх матері-
альну складову. 

Система КРІ (key performance indicators – ключові показники 
діяльності), яка ефективно використовується у західних країнах, 
також є цікавою для аналізу. В основі цієї системи лежить поста-
новка основних цілей для працівника на поточний період, їх пи-
тома вага і показники, за якими буде оцінюватися ефективність 
досягнення цілей. Дана система є досить наглядною та простою 
для розуміння. Крім того, вона дає можливість правильно розпо-
ділити межі відповідальності за кожний етап впровадження 
інновацій та за конкретні показники. 

Але відносно даних двох систем складність полягає у розробці 
КРІ (система Е. Хея) та НПМ (система В.П. Москаленка) – це до-
волі трудомісткий процес. Крім того дані системи стимулювання 
спрямовані в основному лише на матеріальне стимулювання і не 
висвітлюють соціально-психологічних стимулів, що обов’язково 
мають бути присутніми. 
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Розглянемо п’ять основних категорій, які можна використову-
вати при побудові системи стимулювання: 

1. Професійні стимули: 
– свобода прийняття більшості рішень, що стосуються особис-

тої діяльності; 
– створення робочого середовища, яке стимулюватиме інте-

лектуальну діяльність; 
– робота над перспективними, нестандартними завданнями; 
– можливість впливу на державне законодавство. 

2. Трудові стимули, пов’язані характером роботи й досягнен-
ням особистих цілей, що відповідають особистим цінностям: 

– творча атмосфера; 
– гнучкий робочий графік; 
– стабільність довгострокових проектів; 
– можливість роботи, що задовольняє найважливіші людські 

потреби; 
– розмаїтість діяльності, що створює умови для постійного від-

криття нових можливостей; 
– робота, що задовольняє патріотичні та альтруїстичні ідеали. 

3. Престиж і соціальний статус , які викликають повагу чи за-
здрість  інших: 

– робота у провідних організаціях; 
– різноманітність можливостей для особистого розвитку і про-

сування по службі; 
– можливість зробити внесок у загальну справу; 
– можливість працювати над важливими для всієї компанії 

проектами; 
– можливість самовираження; 
– можливість впливати на майбутнє компанії. 

4. Стимули, що пов’язані з кар’єрою та просуванням по службі: 
– зручне розташування робочої сили; 
– стиль управління, що базується на принципі «відкритих 

дверей»; 
– широкі рекреаційні можливості. 

5. Фінансові та економічні стимули: 
– перегляд заробітної плати (двічі на рік); 
– компенсації за невикористану відпустку; 
– грошові премії тощо. 

Захарченко В.І. [47, с. 160] виділяє такі основні методи стиму-
лювання творчої активності персоналу: 
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1) методи прямого стимулювання – розмір заробітної плати; 
надбавки; премії; винагороди; пільги; страхування; 

2) опосередковані (непрямі) методи стимулювання – придбан-
ня акцій компаній; оплата членства у наукових товариствах та 
участі у наукових конференціях, семінарах тощо; надання права 
самостійного вибору наукової тематики досліджень; вільне спіл-
кування між співробітниками у робочий час; зміна статусу під-
розділу і керівництва; заохочення до роботи в команді; 

3) методи негативного стимулювання – право керівництва на 
звільнення або переведення спеціаліста на нижчу посаду; зміна 
заробітної плати в бік зменшення; позбавлення пільг. 

Сьогодні існує безліч методів стимулювання і головне завдан-
ня керівництва обрати саме ті, які будуть дієво заохочувати пер-
сонал в умовах інноваційного розвитку. 

Виходячи із узагальнення попередніх досліджень, пропонуємо 
такі складові системи стимулювання на інноваційних підприємс-
твах з урахуванням особливостей діяльності: 

1) Фіксована матеріальна винагорода – оклад, соціальний па-
кет, доплати за ведення довгострокових проектів. Дана винагоро-
да може лишитися попередньою, такою, якою була до переходу на 
інноваційний шлях розвитку. 

2) Система основної додаткової винагороди – премії за вико-
нання поточних цілей в рамках інноваційного розвитку. Можна 
використовувати для постановки цілей систему напружених пла-
нів шляхом розрахунку нормативів потенційних можливостей (сис-
тема Москаленка) або розраховувати премії за методикою КРІ. 

3) Система додаткових показників стимулювання – ініціатив-
ність, участь в рішенні стратегічних питань, вирішення нестан-
дартних задач, генерування нових ідей, участь в інноваційному 
процесі. Дана складова має містити в собі 1-3 категорії стимулю-
вання. Показники цих категорій можуть бути наступні: кількість 
запропонованих та реалізованих ідей (ініціатив) в робочому про-
цесі; кількість успішно вирішених нестандартних ситуацій; рі-
вень задоволеності умовами роботи; доля участі у вирішенні стра-
тегічних питань тощо. 

4) Щорічна атестація персоналу, що дозволить визначити рі-
вень професіоналізму і допоможе провести оцінку системи стиму-
лювання в цілому. На цьому етапі проводимо перегляд усіх попе-
редніх складових системи. 
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Таким чином, необхідно враховувати особливості інноваційного 
процесу при побудові системи стимулювання в умовах інновацій-
ного розвитку. Запропонована система стимулювання є узагальне-
ним варіантом того, яким чином можна аналізувати та вибудову-
вати стимулювання під час інноваційного процесу. Вона найбільш 
повно використовує існуючі категорії стимулювання, має зв’язок з 
кінцевими результатами діяльності та відповідає задачам систе-
ми стимулювання персоналу на інноваційних підприємствах. 

Для генерації ідей та впровадження інновацій персонал, окрім 
бажання, повинен володіти необхідними знаннями та постійним 
прагненням до самоосвіти. Для того, щоб заохочувати працівни-
ків до постійного вдосконалення своєї кваліфікації, необхідно 
здійснювати такі заходи: 

– планування та організація безперервної підготовки кадрів і 
кар’єрного росту; 

– сприяння відкритому двосторонньому обговоренню інфор-
мації стосовно необхідності покращення якості виконання робіт; 

– проведення стійкого аналізу потреб своїх працівників; 
– інформування необхідності внесення пропозицій та вдоско-

налення виробничого процесу; 
– аналіз плинності персоналу і вдосконалення процесу під-

бору і розстановки кадрів; 
– проведення корпоративних тренінгів. 

Комплексне впровадження даних заходів дасть можливість 
підвищувати рівень знань персоналу та сприяти його постійно-
му розвитку, що є важливою умовою інноваційного розвитку 
підприємств. 

Інноваційний шлях розвитку стане реальністю, якщо іннова-
ційна діяльність підприємств буде не окремим заходом впрова-
дження будь-якого типу інновацій, а стратегічно орієнтованим 
процесом безперервного здійснення розроблення, впровадження, 
освоєння виробництва, продажу та оцінки ефективності іннова-
цій. Поєднання різних методів стимулювання, робота з персона-
лом щодо виявлення його мотиваційних переваг, формування 
інноваційного мислення в персоналу та постійне підвищення 
кваліфікації дасть змогу досягти високих результатів від впрова-
дження інноваційних заходів на підприємствах. 
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3.4. Розвиток креативності персоналу підприємства 
 

У сучасній економіці, що базується на знаннях, важливим є 
творчий підхід до розв’язання завдання. До цього стимулюють 
жорстка конкуренція та швидка реакція конкурентів, високі тем-
пи розвитку ринку та новітніх технологій і т. ін. Тому керівники 
починають цінувати творчу ініціативу у підлеглих та намагають-
ся розвивати такі якості й у собі. За сьогоденних темпів розвитку 
бізнесу, система генерування ідей є одним із ключових факторів 
успіху, і переможе лише та компанія, що рухається швидше, 
змушуючи працівників бути сміливими. У даному випадку пере-
мога компанії, в першу чергу, залежить від керівників, які є час-
тиною команди впевнених у собі, креативних, емоційно збалансо-
ваних та вмотивованих людей зі спільними цінностями. 

Під поняттям креативності будемо розуміти творчі здібності 
людини, що характеризуються готовністю до продукування прин-
ципово нових ідей і вхядить у структуру обдарованості як неза-
лежний чинник. Тобто креативний спосіб вирішення проблем – 
це створення простих рішень для вирішення складних незвичних 
та/або складних завдань. Прості рішення – це економія, ефектив-
ність і стимулювання. 

Просте рішення коштує недорого, вимагає більш низької ква-
ліфікації її виконавця, менших тимчасових витрат на розробку 
варіанта рішення, більш зрозуміле замовнику і переважній біль-
шості працівників, виконавців і т. п., а отже, має більше шансів 
бути виконаним відповідно до задуму. 

Креатив – це не стратегія дії, а лише її частина. Він не замінює 
собою стратегію комунікації, а наповнює її особливим змістом. Сьо-
годні, методи управління у більшості компаній не створюють спри-
ятливих умов для творчої ініціативи. А співробітники компанії не 
мають внутрішньої мотивації, тобто прагнення діяти, в основі чого 
лежать власні бажання та потреби людини. Керівники не мають 
на меті пригнічувати креативність, але формуючи та контролюючи 
точність дотримання організаційної структури, розпорядку дня та 
ін., самі підривають творчу ініціативу своїх співробітників [60]. 

Досліджувати проблему управління творчим колективом по-
чали не так давно. Першопрохідцями стали режисери театрів та 
кіно. І тільки потім вивченням «творчого» менеджменту серйозно 
зайнялися навчальні заклади у всьому світі [101]. 

Гуру менеджменту Пітер Друкер вказував на роль висококвалі-
фікованих фахівців і задовго до ери інтернет-компаній підкреслив, 
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що небезпечно підкуповувати їх опціонами на акції та іншими при-
мітивними фінансовими стимулами [29]. На сьогоднішній день, 
питання розвитку творчості персоналу займається також і Р. Ділтс. 
У своїх роботах [65] він розглядає методи управління персоналом 
через призму нейро-лінгвістичного програмування. Він поділяє 
креативність на три види: особисту, сумісну та групову. 

У своїх працях, такі вчені та практики, як Д. Веретенко [12], 
Г. Прокопенко [82], О. Басков [3] та К. Чинарова [101] розглядають 
різні методи розвитку креативу персоналу, підходи до управління 
таким розвитком та стимулюванням ініціативності персоналу. 

Також, у ході вивчення теми, нами були виявлені цікаві стра-
тегії управління компанією залежно від рівня розвитку її праців-
ників. Так, наприклад, В. Пекар, у роботі [11] пропагує ідеї 
К. Грейвза [1] про спіральну динаміку та можливості її застосу-
вання до управління персоналом. Він стверджує про можливість 
поділу всіх компаній на  декілька кольорових рівнів, залежно від 
цінностей, притаманних персоналу та обрання того чи іншого 
стилю керівництва, відповідно до цього. 

Проте, на наш погляд, дане питання не достатньо досліджене, 
оскільки в цих моделях не враховані всі фактори. Ми вважаємо, 
що можливість інтеграції усіх цих підходів та створення загальної 
концепції управляння стане доречним при вивченні питання 
творчості та креативу в українських компаніях. 

Творча атмосфера напряму пов'язана зі збільшенням продук-
тивності праці та поліпшенням якості продукції, в силу того, що 
вона дозволяє вирішити ряд важливих проблем, оскільки: 

– істотно підвищує якість організаційних рішень; 
– допомагає впроваджувати вигідні, перспективні нововведення; 
– призводить до підвищення продуктивності праці в силу пож-

вавлення виробничої діяльності; 
– підвищує професійні навички персоналу [82]. 
Звичайно, вже проведено багато досліджень з цього питання, 

проте велика кількість виявлених тенденцій притаманні інозем-
ним компаніям і не завжди можуть підходити вітчизняним. Голо-
вна проблема полягає в тому, що сучасними керівниками застосо-
вуються методики не адаптовані до України. І питання вибору 
стратегії управління персоналом залежно від рівня його творчості 
залишається відкритим. 

Зрозуміло, що замало просто наказати працівникам стати 
більш творчими чи винахідливими. Маючи уявлення про те, 
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якими є творчі особистості матимемо можливість оцінити і дореч-
ність застосування тих чи інших важелів для розвитку конкрет-
них особливостей, які бажано розвивати. 

Тому керівник має розуміти які саме методи впливу викорис-
товувати, для того, щоб досягти стратегічних та тактичних цілей. 

Виходячи з вищеописаного, маємо сказати, що основною метою 
досліджень є аналіз причин відсутності креативного мислення 
підлеглих, можливі шляхи їх розвитку менеджерами та керівни-
ками, застосовуючи одну інтегровану методику, а не безліч існую-
чих на даний момент підходів. 

Підхід компанії до управління креативністю заснований на 
трьох принципах. 

1. По-перше, треба допомагати співробітникам домагатися 
найкращих результатів у роботі, підтримуючи їх зацікавленість і 
усуваючи всі перешкоди на їх шляху. 

2. По-друге, менеджери несуть відповідальність за підвищен-
ня креативності та усунення довільного поділу на адміністратив-
них та творчих працівників. 

3. І по-третє, до роботи у якості творчих партнерів залучають-
ся клієнти, що сприяють створенню товарів високої якості. 

В основі цих принципів лежить наступна ідея: треба піклува-
тися про взаємодію, а не тільки збирати ідеї окремих людей. Пле-
каючи взаємовідносини між розробниками, торговим персоналом 
та клієнтами, компанія робить інвестиції в майбутнє свого креа-
тивного капіталу [101]. 

Ми провели аналіз багатьох існуючих на даний момент методик 
розвитку творчості у персоналу і склали інтегрований план засто-
сування їх, адаптований до специфіки українських підприємств. 

Перед прийняттям управлінських рішень про розвиток креа-
тивності у  персоналу, необхідно зрозуміти, якими є працівники, 
чи мають вони взагалі в даній компанії можливість розвиватись 
творчо, який стиль керівництва притаманний для даної органі-
зації сьогодні. Тому проводимо 1 етап. 

1 етап. Оцінка рівня розвитку організації. 

У табл. 3.11 поділ організацій відбувся відповідно до концепції 
спіральної динаміки. При цьому кожен наступний рівень відпові-
дає вищому особистісному розвитку працівників у ній. При цьому 
особливе значення при управлінні, безумовно, має чисельність 
колективу. До прикладу, в маленьких компаніях на етапі станов-
лення панує цілком доброзичлива атмосфера колегіально-
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колективного управління. Але агентство «росте», розширюється, і 
затишна демократія повільно ризикує обернутися анархією. І 
застосовувати одні й ті ж принципи управління колективом і в 
світовому рекламному агентстві, і в невеликій студії однодумців 
не вдається або вдається з великими труднощами. 

 
Таблиця 3.11. Типи організацій залежно від цінностей працівників 
(за матеріалами [11]) 
 

Колір 
організацій Сутність Розмір 

компанії Приклад Принцип 
керівництва 

1 2 3 4 5 
Фіолетова 
сім’я 
 
Цінність – 
містика 

- організація-сім'я, очо-
лювана вождем; 
- авторитет вождя ґрун-
тується не на знаннях, не 
на силі, а на містичних 
(нераціональних) харак-
теристиках – наприклад, 
на старшинстві 

Невелика приватна або 
сімейна фір-
ма, заснова-
на небагати-
ми, не дуже 
освіченими 
людьми 

вождь піклу-
ється і обері-
гає, він знає 
все завжди 
краще всіх 

Червоний 
клан 
 
Цінність – 
сила та 
влада 

- на чолі стоїть лідер, 
який сам приймає всі 
рішення і підкоряє всіх 
своїй волі; 
- структура компанії – це 
концентричні кола (кола 
влади) навколо лідера; 
- сила і влада визнача-
ються лише ступенем 
близькості до лідера, 
авторитет якого засно-
ваний на його волі, не-
одмінно підкріпленій 
колишніми успіхами 

обмежений 
кількістю 
людей, яких 
лідер здат-
ний контро-
лювати 
особисто 
або через 
невелике 
число дові-
рених 

- політичні 
організації в 
нерозвине-
них політич-
них системах; 
- кримінальні 
угрупування 

розділяй та 
пануй. 
Керівник 
суворий і 
вимогливий, 
але співробі-
тники нерід-
ко обожню-
ють його 
(«бояться – 
значить, 
поважають») 

Помаран-
чева кор-
порація 
 
Цінність – 
розвиток 

- «Корпорація» сучасного 
світу: орієнтована на 
результат, керована 
людьми, які висунуті 
завдяки заслугам; 
- відсутня сувора ієрархія; 
- працівники називають 
один одного на «ти» та по 
імені; 
- будується не на підпо-
рядкуванні, а на однако-
вому розумінні цілей і 
завдань; 
- характерними є постійні 
зміни 

До 150 чол. 
(коло осіб, 
що людина 
може вва-
жати «свої-
ми») 

- хай-тек; 
- банківська 
справа; 
- рекламний і 
медіа-бізнес; 
- великі 
успішні 
вітчизняні 
виробники 
товарів 
масового 
попиту та ін. 

так званий 
«жіночий» 
стиль управ-
ління: спів-
праця за-
мість конку-
ренції, пи-
тання за-
мість наказів, 
підказки 
замість 
інструкцій 

Продовження табл. 3.11 
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1 2 3 4 5 
Синя 
ієрархія 
 
Цінність – 
обов’язок 

- ієрархія, керована 
правилами; 
- їй притаманні посадові 
інструкції, звіти, проце-
дури і регламенти, місія і 
документовані бізнес-
процеси 
- стабільність, упорядко-
ваність 

тисячі 
працівників 

- церковні 
організації; 
- армія; 
- компанії, що 
працюють у 
порівняно 
стабільному 
середовищі 
(транспортні, 
видобувні, 
державні мо-
нополії) та ін. 

влада, повнова-
ження і відпові-
дальність цілком 
і повністю визна-
чаються позиці-
єю в ієрархії. Від 
співробітників у 
синій організації 
очікується чітке і 
неухильне до-
тримання пра-
вил 

Зелене 
співтова-
риство 
 
Цінність – 
гармонія 

Передбачає рівну 
участь всіх її членів в 
управлінні, тобто всі 
збираються і приймають 
необхідні рішення, 
причому, як правило, на 
основі консенсусу 

Обмежені в 
кількості, 
оскільки всі 
учасники 
мають 
приймати 
рівні права 
участі у 
вирішенні 
питань 

- громадські 
організації; 
- ділові клуби; 
- професійні 
асоціації; 
- творчі 
колективи в 
мистецтві; 
- дослідниць-
кі команди; 
- колективи 
дизайнерів, 
програмістів; 
архітекторів, 
адвокатів та ін. 

Ніхто не говорить 
людям, що потрі-
бно робити, і 
ніхто їх не конт-
ролює, оскільки 
працівники воло-
діють не тільки 
більш високим 
рівнем свідомос-
ті, але і глибше 
розуміють цілі і 
завдання органі-
зації, її внутріш-
нє і зовнішнє 
середовище 

Жовта 
мережа 
 
Цінність – 
інтеграція 
та зміни 

Структура як така відсу-
тня. Кожен співробітник 
залучений у безліч проек-
тів, якими займається 
безліч робочих груп 
(«життя як портфель 
проектів» – це про спів-
робітників жовтих органі-
зацій). При цьому части-
на проектів ініційована 
одним із співробітників. У 
відповідних групах він є 
«керівником». Групи не 
аморфні – ролі в них 
розписані. Кожен день 
кожен успіх або невдача 
змінюють статус співро-
бітника усередині орга-
нізації, хоча сам він 
сидить все на тому ж 
стільці в тому ж офісі і 
нікуди не рухається 

Досить 
великий. 
Для вико-
нання 
проектів 
залучено 
безліч 
людей, що 
формально 
не є співро-
бітниками. 
(вони 
працюють в 
інших 
компаніях 
або вдома) 

Майже не 
зустрічається, 
відомий 
приклад 
організації в 
компанії 
Yahoo! Та 
Valve 

До виконання 
завдань залуча-
ються штатні 
ключові співробі-
тники, кваліфіко-
вані підрядники 
та наймані тим-
часові допоміжні 
працівники 
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Творчі люди працюють тому, що їм подобається виконувати 
важкі, але цікаві завдання. Вони прагнуть відчуття досягнутого 
успіху, яке приходить з рішенням непростого завдання (техноло-
гічного, художнього, соціального або логічного). Їм хочеться роби-
ти свою справу добре. При цьому творчі люди мають відчувати 
довіру до себе, та того, що вони роблять. Це надихає їх та не ство-
рює перепони до розвитку [101]. 

Отже, можемо стверджувати, що найкраще для творчості під-
ходять компанії вище синьої. При чому в синій теж не кожному 
типу особистості комфортно працювати. 

Ідеальними вважаються помаранчева та зелена. Жовту до ува-
ги не беремо, оскільки вона майже не зустрічається. При цьому 
можна переходити на вищі рівні розвитку компанії. Перехід з 
червоного на синій потрібен для того, щоб навести порядок після 
бурхливого розвитку. Для цього вводять правила, інструкції, про-
цедури, звіти. 

Перехід синього на помаранчевий найчастіше відбувається у 
компаній, що вийшли на пік розвитку для захоплення нових ри-
нків. Для цього проводиться реінжиніринг бізнес-процесів, реор-
ганізація. 

Для того, щоб перейти з помаранчевого рівня на зелений, не-
обхідно, щоб в команді працівників всі були на одному рівні роз-
витку, при цьому досить високому. Це означає, що люди мають 
прагнути гармонії. Ця потреба налаштує їх на рівноправну, про-
дуктивну співпрацю, де кожен знає, за що відповідає і для чого 
він це робить [11]. 

На нашу думку, найлегшим для досягнення, та найефектив-
нішим в нашій країні є поєднання синього та помаранчевого рів-
нів. Тож, далі орієнтуємось на роботу саме в таких компаніях. 
Після того, як ми визначили сучасний тип  організації, та тип тієї 
якої прагнемо досягти, визначимо, як саме будемо налаштовува-
ти робочий процес творчих людей, та як створюватимемо умови 
для розвитку потенціалу їх креативності. При цьому будемо вва-
жати, що у кожному з найнятих працівників є здібності до при-
йняття творчих рішень. 

2 етап. Створення відповідної атмосфери. 

Креативний директор бере на себе питання створення атмос-
фери, її підтримання та «розповсюдження». У табл. 3.12 предста-
влені 6 факторів, які сприяють створенню творчої атмосфери в 
компанії. Розглянемо їх детальніше. 
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Таблиця 3.12. Фактори розвитку творчості у компанії 
 

Фактор Визначення Сутність 

Свіжість  Заздалегідь продумана та 
спланована організація нових 
факторів і стимулів, змін про-
фесійного життя, для ство-
рення можливості виникнення 
неординарних точок зору 

Кожен менеджер у компанії повинен 
постійно стимулювати себе до пошу-
ку новизни, адже підсумком буде 
нова ідея, система, що народжує 
потік ідей, яку скопіювати конкурен-
там буде складно 

Теплиця  Середовище, в якому ідеї ви-
рощуються, а не критикуються 

«Теплиця» захищає та вирощує 
«свіжі» ідеї, коли вони лише з'явля-
ються 

Реаль-
ність  

Втілення ідей у життя будь-
яким чином 

Потрібно формувати шляхи втілення 
даної ідеї в реальне життя. Тобто 
необхідно створювати прототипи, які 
створюють креативні люди 

Енергія  Та, що присутня у людей 
креативних, що генерують ідеї 
та займаються творчістю в 
компанії 

Енергія в цьому аспекті потрібна для 
того, щоб повністю захоплюватись 
певним завданням. Фактично, цю 
енергію можна назвати натхненням 

Сигналі-
зування 

Видимі знаки, спрямовані на 
всіх працівників 

Межа між аналітичним і креативним 
режимами має бути чіткою, і вони не 
можуть перемішуватися — треба 
знайти їхнє гармонійне поєднання 

Сміли-
вість 

В даному аспекті є спорідне-
ним креативності 

Кардинальні ідеї практично завжди 
створюють кардинальні люди. Ці 
люди нетипові, адже треба мати 
мужність, щоб показати свою відмін-
ність. Тому сміливі люди відіграють 
величезну роль у створенні інновацій 

 
1. Свіжість 

Існує наступний закон креативності: якість й унікальність ідей 
на виході напряму залежить від якості й унікальності стимулу на 
вході. У даному випадку стимул – це будь-які нові події чи вра-
ження, будь-що поза площиною проблем, які в даний момент ви-
рішуються. Для унікальних ідей потрібні нові враження, нові 
події, нові зв’язки. Щоб мати більше креативних ідей на виході, 
треба мати щось нове всередині. Треба виходити з зони комфорту 
й стимулювати унікальні поєднання в мозку. Для цього необхідно 
робити те, чого ніколи або дуже давно не робили, і зробити це 
усвідомлено – для стимулювання нових ідей. До таких дій можна 
віднести: відпочинок у новому ресторані, кафе; знайомство з но-
вими людьми; проїзд на роботу іншою дорогою; інший розпорядок 
роботи; інші правила і т. д. Отже, якщо Ви хочете мати те, чого 
ніколи не мали, робіть те, чого ніколи не робили. 
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2. «Теплиця» 
Теплиця існує для того, щоб піклуватися про нові ідеї. Коли ідея 

зароджується, необхідно час для чіткого її осмислення. «Теплиця» 
захищає та вирощує «свіжі» ідеї, коли вони лише з’являються. Фак-
тично, йдеться про мозковий штурм, стратегічні сесії, неформальні 
зустрічі, «курилку» та ін., де створюють і плекають нові ідеї. 

Актуальність «теплиць» ще й у тому, що креативність вимагає 
іншого середовища, ніж звичайний бізнес. Реалії сучасних ком-
паній такі, що вижити можуть лише ті, хто за менший проміжок 
часу виконує більшу кількість завдань. 

«Теплиця» – це те середовище, в якому ідеї «вирощуються», а не 
критикуються, і створюється вона за допомогою трьох факторів: 

– Зупинка. При проголошенні ідеї необхідно спочатку відмо-
витись від жорсткої критики. Необхідно зробити паузу. Прислуха-
тись до висловленого. 

– Розуміння. Необхідно подивитися на ситуацію очима іншої 
людини. На даному етапі необхідно зрозуміти ідею. Цього можна 
досягти, задаючи уточнюючі питання: «Звідки з'явилася така 
ідея?», «Розкажи більше» і т.д. 

– Вирощування. Два попередні фактори є важливими, але 
недостатніми. На даному етапі ідея вирощується і підсилюється. 
Необхідно знайти відповіді на питання: «В чому цінність ідеї?», 
«Як можна її покращити?», «Які є альтернативи?». 

3. Реальність 
Реальність – втілення ідей у життя будь-яким чином.  
Реальність – це простий і дуже потужний фактор креативності. 

На цьому етапі потрібно формувати шляхи втілення даної ідеї в 
реальне життя. Тобто необхідно створювати прототипи. Це допома-
гає та полегшує роботу. По-перше, коли ідея починає втілюватись у 
реальність, вона викликає реакцію, якої не можуть викликати сло-
ва. По-друге, створення прототипу штовхає на дії в тому чи іншому 
напрямку, і будь-який із них є кращим, ніж апатія. По-третє, мож-
ливість і бажання втілити ідею значно посилюють ентузіазм. 

4. Енергія 

Управління енергією – персональною, командною та корпора-
тивною – запорука втілення інновацій. 

Енергія в цьому аспекті потрібна для того, щоб повністю захо-
плюватись певним завданням. Фактично, цю енергію можна на-
звати натхненням. 

Така поведінка притаманна для творчих людей, які вміють 
створювати відповідний дух і в компанії. Їхня енергія передаєть-
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ся, і люди, які нею заражаються, теж хочуть виконувати роботу з 
задоволенням. У кожного працівника компанії виникає жага ру-
хатись та досягати перемог. 

Енергія є одним із ключових факторів креативності. Якщо лю-
дина має почуття гумору та вірить у свою роботу, – за таких об-
ставин кожен зможе досягти поставленої мети. Завдання, що сто-
їть перед компанією – навчитися керувати даною енергією та поз-
буватися енергетичних бар’єрів, що можуть заважати в роботі. 
Класифікація останніх представлена в табл. 3.13. 

 
Таблиця 3.13. Види енергетичних бар’єрів у компанії 

 

Види енергетичних 
бар’єрів Опис 

Нестабільність проце-
су інновацій 

Втрата ентузіазму, дефіцит коштів і часу, скепсис екс-
пертів, звільнення ключових працівників, запуск конку-
рентного продукту 

Фрагментоване життя  
Велика кількість проектів, розсіювання уваги, що приз-
водить до зниження якості всіх проектів 

Синдром «розділеного 
винахідника» 

Розподіл процесу винахідництва на функціональні 
частини між різними підрозділами – велика кількість 
людей, надихати яких важко 

 
Є два важелі, що допомагають скерувати енергію всередині 

компанії: знизити вищезазначені бар’єри, або ж підвищити моти-
вацію (в даному моменті мотивація найбільше стосується ціннос-
тей). Адже лише той працівник, який розуміє та сприймає цінно-
сті компанії, зможе повністю присвятити себе роботі, та бути дійс-
но щасливим. 

5. Сигналізування 

Сигналізування – це видимі знаки, спрямовані на всіх праців-
ників. Саме ці знаки дозволяють передавати інформацію, що 
уможливлює творчу діяльність. 

Тобто межа між аналітичним і креативним режимами має бу-
ти чіткою, і вони не можуть перемішуватися – треба знайти їхнє 
гармонійне поєднання. А сигналізування – це навігація між пе-
реходами від одного режиму до іншого. Наприклад, той же недо-
роблений прототип – це сигнал, щоб аудиторія перейшла на кре-
ативний режим і думала. 

6. Сміливість 

Сміливість і креативність – споріднені поняття. Кардинальні 
ідеї практично завжди створюють кардинальні люди. Ці люди 
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нетипові, адже треба мати мужність, щоб показати свою відмін-
ність. Ось чому сміливі люди відіграють величезну роль у ство-
ренні інновацій. 

Сміливість – не вроджена характеристика. Вона виховується. 
І, в даному випадку, найважливіше – зустріти свій страх, знайти 
себе, побачити своє майбутнє, змінити внутрішні стереотипи й 
розвивати та підтримувати все вищезазначене. Це дозволить бути 
не лише сміливим, але й чесним перед собою. Це такий важіль 
мотивації, як ступінь свободи, відносно якого існує наступна за-
кономірність: внутрішня мотивація – а відповідно, і творча акти-
вність – різко підвищуються, коли люди отримують право самос-
тійно вибирати способи досягнення цілі, але не ціль як таку. 

3 етап. Мотивація до творчості 

Творче відношення до певної діяльності складається з трьох 
елементів: компетентності, здібності й гнучкості до нестандартно-
сті мислення та мотивації. Керівник може впливати на перші дві 
складові, але це шлях великих капіталовкладень значних витрат 
часу. Більший ефект забезпечують міри, направлені на підви-
щення внутрішньої мотивації персоналу. Для здійснення цього 
менеджер має чотири важелі впливу [3]: 

1. складність поставлених перед підлеглим задач; 
2. ступінь представленої ним свободи; 
3. спосіб організації роботи в групі; 
4. рівень заохочення і характер організаційної підтримки. 
Висока внутрішня мотивація присутня у тому випадку, коли 

працівник вважає своє завдання достатньо складним, але викону-
ваним. При цьому відчуваючи, що йому довіряють, робітник зможе 
працювати більш відповідально. Також, завданням керівника є 
правильна організація роботи в групі, так, щоб у кожного виконав-
ця була чітка роль в команді та певне, визначене коло обов’язків. 

Система мотивації може бути різною. На сьогоднішній день ще 
на багатьох підприємствах збереглися залишки методів та прин-
ципів управління персоналом та його мотивація на базі методів, 
розроблених за часів радянського союзу. Це не завжди відповідає 
сучасним вимогам ринку, тому для розвитку  та активізації креа-
тивних можливостей персоналу, менеджерам необхідно проаналі-
зувати наявну систему мотивації на підприємствах та замінити її 
на більш ефективну, що відповідає нинішнім потребам розвитку 
організації. Так, у таблиці 3.14 проаналізовано основні проблеми 
мотивації, що виникають на сучасних українських підприємствах. 
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Таблиця 3.14. Особливості національної системи мотивації (за 
матеріалами [12] 

 

Застарілі методи мотивації Рекомендації до зміни 

Фіксовано висока заробітна платня за 
роботу на великому підприємстві, 
незалежно від ступеня чіткості її 
виконання 

Фіксований оклад + відсоток-надбавка за 
виконання проекту (завдання) у визна-
чений термін та/або якісно, відповідно 
до вимог 

Винагорода за певний період роботи 
(13-та зарплата), тобто оплата часу 

Винагорода за результат, тобто за дося-
гнення 

Виключно матеріальна винагорода Винагорода матеріальна + статусна, 
емоційна 

Штрафи за невиконання Неотримання бонусів 

 
Сучасними методами стимулювання персоналу на підприємст-

вах є [3]: 
– мотивація персоналу починається з мотивації керівника. 

Відношення менеджера до діяльності організації відображається 
у роботі самого відділу чи організації, оскільки керівник є прик-
ладом для наслідування; 

– підкреслення внеску співробітників у досягнення цілей ор-
ганізації; 

– важливо, щоб співробітники розуміли свій внесок у загаль-
ну справу. Відчуття себе частиною великої справи та усвідомлен-
ня причетності до досягнень компанії є важливими стимулюючи-
ми факторами; 

– необхідно бачити у кожному особистість. Для кожного пот-
рібен свій підхід залежно від темпераменту, характеру та інших 
особливостей; 

– мотивація персоналу – це не результат, а процес. Мотива-
ція – це постійний процес створення відповідних умов, в яких 
Ваш персонал може мотивувати себе на досягнення мінливих 
цілей організації; 

– використання можливостей компанії. Необхідно,  щоб підле-
глі бачили підтримку з боку компанії. Так, для створення емоцій-
ного зв’язку можна вітати співробітників зі знаменитими подіями; 

– надихає на подальші досягнення відзначення попередніх. 
Вище розглянуто мотивацію персоналу до роботи в цілому. Сьо-

годні також існує мотивація персоналу до генерування ідей [27]. 
Раніше для збирання ідей у працівників використовували скарб-
нички пропозицій, сьогодні існує інша, більш дієва методика. Ві-
домо, що у розвиненої, освіченої людини час від часу виникають 
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ідеї щодо вдосконалення та підвищення ефективності виробницт-
ва, вона обговорює це поза межами компанії: в кулуарах та вдома, 
та не пропонує ідеї до змін керівництву. Причиною цього є відсут-
ність чіткого механізму доведення ідей до реалізації в компанії. 

Для реалізації ідей було розроблено 5 фаз управління ними: 
1. Зародження ідеї. Кожна ідея, яка зароджується в думках 

підлеглих, має бути направлена на досягнення стратегічних ці-
лей та поставлених завдань, що їм доносять на нарадах. 

2. Формування первинного пулу ідей. Перш за все потрібен 
лідер, який зможе контролювати та управляти процесом відбору 
ідей та відстоювання найбільш перспективних. 

3. Розвиток та збагачення ідей. При правильній модерації, в 
колі обговорення ідеї доповнюються та розвиваються, доводяться 
до майже досконалого вигляду. 

4. Управлінська оцінка ідей. Найпростіший метод оцінки 
ідеї – розподіл за двовимірною шкалою, де за віссю Х – корисність 
ввід впровадження, а за віссю У – докладені зусилля. 

5. Відбір ідей для практичної реалізації. Цей вибір залежить 
від відповідності ідеї певним стратегічним цілям компанії, затра-
тами на її виконання та корисністю від впровадження. Остаточне 
рішення приймає відповідальна особа після мозкових штурмів та 
ідейних нарад. 

При цьому необхідно пам’ятати, що головний секрет успішного 
управлінця – ніколи не ображати «талант» і його творіння. Кри-
тикувати тільки конструктивно, даючи висловити власну точку 
зору, спілкуючись на паритетних засадах. Необхідна домовле-
ність між адміністратором і колективом: кожен повинен розуміти 
роль іншого в бізнес-процесі. Колективи, де знайдено таке поро-
зуміння, відрізняються злагодженістю роботи, передбачуваністю 
творчих процесів [101]. 

Таким чином, для того, щоб вірно організувати процес розвит-
ку творчості у персоналу керівник має провести аналіз існуючої 
ситуації. Відповідно до розробленої нами методики, вона прово-
диться в 3 етапи: оцінка рівня розвитку організації, створення 
відповідної атмосфери, мотивація до творчості. На кожному з ета-
пів керівник має вирішувати певне коло питань. 

У ході даного дослідження, нами було виявлено, що для розви-
тку та стимулювання креативного мислення у персоналу, мене-
джер має давати йому свободу діяльності, стимулюючи до роботи 
шляхом уточнення кінцевої мети та значимості її виконання. Та-
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кож він повинен стимулювати формування творчих рішень до 
виконання завдання за рахунок: 

– створення атмосфери відвертості і взаємодії, в якій підлеглі 
зможуть стимулювати один в одному більшу обізнаність і вису-
нення ідей; 

– звільнення від зайвої владності і використання залежності 
підлеглих – традиційних схем управління. Усунення надмірності 
в адмініструванні, контролі і звітності; 

– стимулювання за рахунок матеріальних важелів; 
– врахуванні індивідуальних відмінностей, надання глибокої 

оцінки унікальним рисам характеру кожної особистості, її силь-
ним і слабким сторонам; 

– забезпечення людей стимулюючою роботою, яка викликає 
почуття персонального та професійного росту; 

– забезпечення підлеглих проектами і завданнями, які ви-
кликають почуття повноти і завершеності; 

– надання можливості оскарження ідей, за рахунок «піднят-
тя» рівня поставлених завдань і проектів трохи вище відомих 
здібностей підлеглих. 

Отже для найкращого результату необхідно розробити систему 
мотивації та розвитку креативності персоналу яка у комплексі 
буде використовувати всі вищеописані методи. Нагородою за їх 
старання стане по справжньому інноваційна компанія, де твор-
чий підхід до справи – правило, а не виключення. 

 
 

3.5. Науково-методичний підхід до оцінки 
бюджетного потенціалу прикордонної території 
у контексті управління її інноваційним розвитком 

 

Необхідною умовою розвитку прикордонних територій, у тому 
числі й інноваційного, є адекватне їх фінансування, основою яко-
го є бюджет. Якісне бюджетне планування неможливе без оцінки 
можливостей прикордонних територій як з точки зору доходів 
бюджету, так і витрат, що в сукупності утворюють бюджетний 
потенціал регіону. На сьогоднішній день фактично відсутні нау-
ково-методичні підходи і методики щодо оцінки бюджетного по-
тенціалу прикордонних територій, зокрема у розрізі оцінки поте-
нціалу бюджетної підтримки їх інноваційного розвитку. Актуаль-
ність теми даного дослідження зумовлена тим, що сьогодні Укра-
їна стоїть перед необхідністю глибокого коригування економіки, 
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мета якого – не просто економічне зростання, а набуття ним інно-
ваційної природи як основи стійкого економічного прогресу. Тому 
доцільним є розгляд проблеми оцінки бюджетного потенціалу, у 
тому числі й потенціалу підтримки інноваційного розвитку держа-
ви, зокрема її прикордонних територій. Як свідчить практика, гло-
балізаційні процеси, що відбуваються у світі, суттєво впливають на 
політичне, економічне, соціальне, культурне життя держави, 
сприяють розвитку тих регіонів, які беруть активну участь у між-
народній торгівлі. Саме тому держава повинна сприяти політиці 
стимулювання економічного зростання прикордонних територій, 
зокрема шляхом бюджетної підтримки інновацій. Тобто необхідною 
умовою розвитку прикордонних територій є адекватне їх фінансу-
вання, де ключову позицію мають відігравати кошти бюджету. 

Дослідженню особливостей організації бюджетного процесу, 
теоретичних основ бюджетного менеджменту приділяється знач-
на увага науковців. Серед зарубіжних вчених проблемами бю-
джету і бюджетного управління займались К. Дейві, М. МакГріл-
ливрей, О. Моррисей, С. Мегдал та ін. 

Особливості організації бюджетної системи і бюджетного про-
цесу України, специфіку бюджетного управління досліджували у 
своїх працях такі вчені, як: М. Азаров, О. Барановський, О. Васи-
лик, А. Єпіфанов, С. Ковальчук, Ц. Огонь тощо. 

Питання інноваційної політики досліджувалися низкою уче-
них, серед яких необхідно назвати: І. Власову, В. Воротіна, 
О.М. Головінова, Я.А. Жаліла, М.Д. Корінька, Б.Є. Патона, 
А.М. Поручника, О.Д. Рожко, О.В. Чернову та ін. У їх працях 
знайшли відображення основні положення інноваційної політики 
держави, її регулювання й стимулювання. 

Незважаючи на значний рівень теоретичної розробки питань, 
що стосуються бюджетного менеджменту, залишаються невиріше-
ними проблеми інноваційного розвитку прикордонних територій та 
адекватного їх фінансування й оцінки бюджетного потенціалу у 
даному розрізі. Усе зазначене ставить перед бюджетним менедж-
ментом цілий ряд нових проблемних питань, зокрема оцінки й 
використання бюджетного потенціалу прикордонних територій та 
розроблення адекватної державної політики у цих територіях. 

Метою дослідження є формування власного бачення категорії 
«бюджетний потенціал», а також розроблення науково-методичних 
основ оцінки бюджетного потенціалу прикордонних територій, зок-
рема у напрямку реалізації ними політики інноваційного розвитку. 
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Перш ніж розглянути питання оцінки бюджетного потенціалу 
прикордонних територій дамо власне трактування цього терміну. 

Бюджетний потенціал прикордонної території – здатність при-
кордонної території акумулювати необхідну кількість фінансових 
ресурсів для забезпечення наявних потреб з урахуванням еконо-
мічного стану та тенденцій розвитку. 

Враховуючи спрямованість дослідження на вивчення проблем 
фінансування інноваційного розвитку, слід додати й категорію 
«бюджетний потенціал інноваційного розвитку прикордонної те-
риторії». Під ним ми розуміємо здатність прикордонної території 
акумулювати необхідну кількість фінансових ресурсів для забез-
печення наявних потреб фінансування її інноваційного розвитку. 

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 
БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПРИКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ 

− кількість населення прикордонної території, його структура, рівень зайнятості; 
− середній дохід на душу населення; 
− зростання реальних доходів населення; 
− обсяг ВВП, що формується на прикордонній території з розбивкою за статтями 

(промислове виробництво, сільське господарство, зовнішньоекономічна 
діяльність, обсяг капітальних вкладень тощо); 

− чисті регіональні витрати; 
− валовий прибуток підприємств; 
− баланс міжрегіональних платежів; 
− обсяг роздрібного товарообороту; 
− кількість платників податків – юридичних осіб; 
− наявність мережі доріг, об’єктів соціальної і виробничої інфраструктур, 
утримуваних місцевою владою, та інші чинники; 

− прогнозований кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування (сума 
податків та інших доходів, закріплених за даним бюджетом); 

− прогнозований кошик витрат бюджетів місцевого самоврядування; 
− обсяги зовнішньоекономічної діяльності;  
− індекс відносної податкоспроможності відповідного міста або району; 
− середні ціни на промислову продукцію та ціни на споживчу продукцію; 
− показники рівня збирання податків у певному регіоні; 
− індекси-дефлятори (індекси споживчих цін); 
− прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіонів. 

 
 

Рис. 3.6. Фактори формування бюджетного потенціалу 
прикордонної території 
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Бюджетний потенціал прикордонної території характеризуєть-
ся наявними ресурсами й відображає спроможність місцевих ор-
ганів влади виконати покладені на них завдання відповідно до 
законодавства, тобто бюджетний потенціал можна трактувати як 
збалансованість між потребами території та її можливостями. 

Виходячи з розуміння сутності бюджетного потенціалу прико-
рдонної території, під його оцінкою будемо розуміти визначення 
обсягу фінансових ресурсів, який здатна акумулювати прикор-
донна територія для задоволення потреб. Як правило, бюджетний 
потенціал обчислюють у грошових одиницях держави. 

Результатом розрахунку бюджетного потенціалу є визначення 
об’єктивних бюджетних потреб прикордонної території, можливо-
стей їх фінансування за рахунок ресурсів місцевої влади, а також 
розмірів необхідної фінансової допомоги з боку центрального уря-
ду та органів влади вищого рівня. 

Основні фактори, які необхідно враховувати під час розрахунку 
бюджетного потенціалу прикордонної території, подано на рис. 3.6. 

Одним із методів оцінки бюджетного потенціалу є підхід, що 
припускає використання регресійного аналізу. Він ґрунтується на 
використанні інформації про сукупні регіональні доходи й невели-
кого набору змінних, які впливають на формування бюджетного 
потенціалу (обсяг промислового виробництва, продаж населенню 
товарів і послуг, вартість основних виробничих фондів тощо). На 
нашу думку, даний метод не лише дозволяє привести розрізнені з 
точки зору вимірювання величини (чисельність населення, кіль-
кість підприємств, податкові ставки, обсяги зовнішньої торгівлі, 
ВВП, рівень інфляції тощо) до єдиного грошового знаменника, а й 
дозволяє, використовуючи прогнози з різних джерел (Кабінет Міні-
стрів України, Національний банк України, МВФ, Світовий банк, 
аналітичні агенції, незалежні експерти тощо), розрахувати різні 
варіанти значень бюджетних діапазонів, умовно розділивши їх на 
оптимістичний сценарій, песимістичний, консервативний і т.д. 

Нехай маємо деякий історичний період. У результаті чисель-
ного аналізу одержуємо відповідну нелінійну регресійну модель: 

 

∑ ∑∑
= = =

++=
n

i

n

i

n

j
jiijii xxaxaaY

1 1 1
0 , (3.2) 

 

де a0, ai, aij – коефіцієнти рівняння регресії; 
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Y – залежна змінна, результуючий фактор. У нашому випадку – 
обсяг бюджетного потенціалу прикордонної території, в грошових 
одиницях (доходи бюджету Сумської області); 

xi – незалежні змінні, набір факторів, що визначають розмір 
бюджетного потенціалу, які здійснюють найбільший вплив на 
його формування (безрозмірна змінна); 

 n – кількість первісних змінних. 
 
Безрозмірний параметр, що входить у рівняння, знаходиться 

за наступною формулою: 
 

i

ii
i z

zz
x ~

−= , (3.3) 

 

де �� – реальне значення i-ї змінної; 
�� – середнє значення i-ї змінної; 
��� – середнє лінійне відхилення i-ї змінної. 
 
При знаходженні регресійного рівняння використовуємо метод 

виключення змінних з повного набору первісної квадратичної 
форми. Критерієм остаточного рівняння може виступати як пока-
зник значного збільшення залишкової дисперсії, так і критичне 
значення деякого статистичного показника (наприклад, критерій 
Стьюдента) для відповідних коефіцієнтів регресійного рівняння. 
Таким чином, одержуємо регресійне рівняння. Для знаходження 
обсягу бюджетного потенціалу необхідно підставити відповідні 
показники в даний період. Порівнюючи реальні значення обсягу 
бюджетного потенціалу за історичний період і отримані за допо-
могою регресійного рівняння, можна оцінити якість моделі й вне-
сти відповідні корективи при знаходженні обсягу бюджетного 
потенціалу. Дана модель дозволяє одержати обсяг бюджетного 
потенціалу в будь-якому періоді. 

Першим етапом розроблення моделі оцінки бюджетного поте-
нціалу має бути визначення факторів, що складатимуть основу 
моделі. Використовуючи методи регресійного аналізу, нами було 
визначено найбільш значущі з них і включено в модель. Оскільки 
кожна з прикордонних територій має власну специфіку, ми не 
претендуємо на універсальність конкретного виду регресійної 
моделі, втім методичні підходи до її побудови, на наш погляд, 
будуть актуальними для будь-якої прикордонної території. Отже, 
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представимо конкретний вигляд моделі, яку розроблятимемо для 
Сумської області, що є типовим представником зазначеного кола 
економічних суб’єктів. За результатами аналізу в якості релеван-
тних нами були відібрані такі фактори: 

z1 – валовий регіональний продукт, у фактичних цінах, млн грн; 
z2 – прямі іноземні інвестиції в Сумську область, млн дол.; 
z3 – кількість зареєстрованих безробітних в службі зайнятості, 

тис. осіб. 
Як приклад, знайдемо обсяг бюджетного потенціалу регіону в 

інтервалі 2012-2014 рр. У якості первинних даних для розрахун-
ків будемо брати значення історичного періоду 2000-2011 рр. з 
інтервалом в 1 рік. 

У результаті одержуємо наступне рівняння регресії: 
 

2
331

2
1321 1,1454,2080,2326,2314,709,9293,1615 xxxxxxxY +++−−+= , (3.4) 

 
Коефіцієнт множинної кореляції отриманого регресійного рів-

няння становить R=0,9992. Якість отриманого рівняння оцінимо 
за допомогою F-критерію Фішера, F=502,76. Отримані характери-
стики регресійного рівняння дозволяють зробити припущення 
про якісний опис вихідних даних. 

У табл. 3.15 наведемо історичні значення бюджетного потенці-
алу Сумської області, а також значення бюджетного потенціалу, 
отримані за допомогою регресійного аналізу. 

 
Таблиця 3.15. Значення бюджетного потенціалу, млн. грн. 

 

Рік Історичний період Дані моделі 

2000 643,6 647,9 

2001 563,2 543,9 

2002 618,5 596,3 

2003 799,9 821,3 

2004 888,9 945,3 

2005 1220,7 1240,8 

2006 1639,8 1566,3 

2007 2278,9 2254,0 

2008 2914,5 2911,5 

2009 3003,8 3061,7 

2010 3626,3 3621,6 

2011 4377,8 4365,1 
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2000    2002    2004    2006    2008    2010    2012    2014 
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значення 

Прогнозне 
значення 

Значення бюджетного потенціалу Сумської області, 
2000-2014 р.р. 

5286,6 
6451,6 

7947,6 

 
Рисунок 3.8. Значення бюджетного потенціалу (млн. грн). 

 
Будуємо графік зміни бюджетного потенціалу на історичному 

інтервалі (рис. 3.7), а також значення бюджетного потенціалу, 
отримані з використанням регресійного рівняння в інтервалі 
2012-2014 рр. 

Якість отриманої моделі можна оцінити тільки за результата-
ми достовірних даних, які будуть відомі по закінченню відповід-
ного періоду. 

При дослідженні історичного періоду брався інтервал в 1 рік. 
Можна зменшити інтервал дослідження (місяць, квартал). У 
цьому випадку необхідно знати значення обраних показників з 
необхідним інтервалом. 

Обчислимо прогнозне значення при заданому векторі значень 
пояснюючої змінної. Знайдемо для нього довірчий інтервал. 

Для побудови довірчого інтервалу для умовного математично-
го очікування залежної змінної скористаємося формулою: 

 

ykpykp styYMsty ))

))

,, )( +≤≤− , (3.5) 

 

де ��� =  !�" ∙ !�/!" ∙ ! – стандартна помилка групової середньої; 
�$ = ∑ (& − &�)$(� /(� − ) − 1) – незміщена оцінка дисперсії; 
�*, (,-,� – коефіцієнт Стьюдента з надійністю, знаходиться за 

таблицями. 
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Довірчий інтервал для індивідуального значення знайдемо за 
формулою: 

 

ykpykp styysty ))

))

,
*
0, 0

+≤≤− , (3.6) 

 

де ���. =  1 + !�" ∙ !�/!" ∙ ! – стандартна помилка індивідуального 

значення. 
 
Для прогнозованих значень маємо наступні довірчі інтервали 

з надійністю q = 0,95. 
 

Таблиця 3.16. Прогнозне значення бюджетного потенціалу, млн. грн. 
 

Рік 
Довірчий інтервал для середнього 
значення бюджетного потенціалу 

2012 5286,6±288,9 

2013 6451,6±531,3 

2014 7947,6±926,2 

 
Таким чином, значення бюджетного потенціалу Сумської об-

ласті можна спрогнозувати та оптимізувати, змінюючи відповідні 
незалежні показники. 

Важливим елементом оцінки бюджетного потенціалу прикор-
донної території є визначення ступеня використання потенціалу, 
для чого необхідно розраховувати не тільки реальний бюджетний 
потенціал, але і можливий. Відповідно співвідношення цих двох 
показників і характеризуватиме ступінь використання потенціа-
лу. Чим ближчий він до 1, тим вищий ступінь використання по-
тенціалу, тим ефективніше працює бюджетна система прикор-
донної території: 

 

м

р

бп БП

БП
К =  

[ ]1..0∈бпК , 

(3.7) 

 

де Кбп – коефіцієнт (ступінь) використання потенціалу прикор-
донної території; 

БПр – реальний бюджетний потенціал прикордонної території; 
БПм – можливий бюджетний потенціал прикордонної території. 
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Здійснюючи оцінку бюджетного потенціалу, необхідно зробити 
висновок про ступінь його використання, для чого можна викори-
стати таку градацію: високий, середній і низький (табл. 3.17). Ця 
градація виконується залежно від значення коефіцієнта викорис-
тання потенціалу прикордонної території. 

 
Таблиця 3.17. Визначення рівня використання бюджетного потен-
ціалу прикордонної території залежно від значення коефіцієнту 
використання потенціалу прикордонної території 

 

Значення коефіцієнта використання 
потенціалу прикордонної території (Кбп) 

Рівень використання бюджетного 
потенціалу прикордонної території 

0,9-1 Високий 

0,7-0,9 Середній 

Менше 0,7 Низький 

 
Виходячи з оцінки рівня використання бюджетного потенціалу 

прикордонної території, можна робити якісну оцінку ступеня ви-
користання потенціалу (табл. 3.18). 

 
Таблиця 3.18. Якісна оцінка ступеня використання потенціалу 
прикордонної території залежно від рівня використання бюджет-
ного потенціалу 

 

Рівень використання бюджетного 
потенціалу прикордонної території 

Якісна оцінка 
ступеня використання потенціалу 

Високий Використовується повністю й ефективно 

Середній Використовується неповністю й неефективно 

Низький Недовикористовується 

 
Оскільки оцінка бюджетного потенціалу здійснюється в гро-

шових одиницях, можна оцінити ступінь недовикористання бю-
джетного потенціалу прикордонної території, також у грошових 
одиницях: 

 

Недовикористання бюджетного потенціалу = (1-Кбп) · БПм, (3.8) 
 

Ці дані дають можливість оцінити потенціал зростання бюдже-
ту без урахування економічного розвитку регіону, наприклад, при 
розрахунку (плануванні) бюджетного потенціалу на наступний рік. 
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Говорячи про бюджетний потенціал, слід згадати видаткову 
спрямованість його оцінки, тобто достатність коштів для фінансу-
вання певних процесів (зокрема, інноваційної діяльності). 

Інноваційна діяльність стала не тільки ключовим чинником ус-
піху в конкуренції, але і головною умовою виживання на ринку. 
Оновлення товарного асортименту, модернізація технологій, вдос-
коналення систем організації і управління дозволяють вітчизня-
ним підприємствам адаптувати свою продукцію до вимог ринку, 
скоротити витрати, підтримувати необхідний рівень попиту, стабі-
лізувати і покращувати фінансово-економічні результати діяльно-
сті. Прискорення темпів науково-технічного розвитку призводить 
до підвищення швидкості оновлення продукції (послуг) і звикання 
споживачів до новинок, а отже, до скорочення життєвих циклів про-
дукції, технології, попиту, до підвищення інтенсивної конкурентної 
боротьби на ринках збуту підприємства. Тому особливо актуальним 
стає питання ефективної організації інноваційного процесу. 

Існує загроза переорієнтації вітчизняної науки на вирішення 
проблем інноваційного розвитку інших країн і перетворення 
України на експортера товарів і послуг з низьким рівнем доданої 
вартості, у тому числі у сфері інтелектуальної праці. Однією з 
причин виникнення проблеми є скорочення фінансування науко-
во-технічної та інноваційної сфери. Загальний обсяг видатків на 
наукові дослідження й розробки як частка ВВП (наукоємність 
ВВП) протягом 2000-2011 рр. в Україні зменшився з 1,16% до 
0,95% (у тому числі з держбюджету – до 0,41%). Водночас у ЄС 
показник наукоємності ВВП у середньому складає 1,9%, у Фін-
ляндії й Швеції – 3,7%, США й Німеччині – 2,7%. 

Незважаючи на високий інноваційний потенціал, інноваційна 
складова забезпечення економічного розвитку використовується 
недостатньо. Стан інноваційної діяльності в Україні в цілому (та 
у Сумській області зокрема) можна визначити як кризовий і та-
кий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у 
країнах, для яких інноваційний розвиток є пріоритетним завдан-
ням економічної стратегії (табл. 3.19). 

Основною перешкодою для розвитку інноваційної діяльності в 
Україні (та в Сумській області зокрема) є недостатність фінансу-
вання. В Україні протягом 2008-2011 рр. основним джерелом фі-
нансування інноваційної діяльності в промисловості були власні 
кошти підприємств. Їхня частка в загальному обсязі фінансування 
у 2011 р. становила 61%, що на 13,1% менше, порівняно з 2010 р. 
Найвища частка власних коштів була у 2009 р. і становила 85%. 
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Таблиця 3.19. Інноваційна активність промислових підприємств 
Сумської області 

 

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Питома вага 
підприємств, що 

займалися 
інноваціями 

% 21,3 18,3 19,4 6,9 6,1 4,8 4,4 5,2 11,3 16,2 17,9 17,3 

Загальна сума 
витрат 

м
л

н.
 г

рн
 

35,4 53,5 44,9 82,6 72,3 109,3 127,8 149,5 97,2 72,4 218,5 415,8 

У
 т

ом
у 

чи
сл

і з
а 

на
пр

ям
ам

и 

дослідження 
і розробки, 
у т.ч.: 

5,1 9,2 5,3 30,5 42,5 57,9 56,4 21,7 32,6 28,8 25,5 54,9 

внутрішні НДР х х х х х х х 11,1 11,9 11,8 10,3 13,5 

зовнішні НДР х х х х х х х 10,6 20,7 17,0 15,1 41,4 
придбання 
нових 
технологій 

0,03 0,1 0,3 0,9 0,3 0,2 - 2,0 0,05 0,1 0,3 1,0 

підготовка ви-
робництва до 
впроваджен-
ня інновацій 

14,5 20,9 20,5 1,5 1,6 1,3 2,6 х х х х х 

придбання 
машин та 
обладнання, 
пов’язані з 
впроваджен-
ням інновацій 

14,4 21,6 17,3 32,1 26,9 47,5 61,8 80,8 44,2 41,1 149,
3 

347,
9 

інші витрати 1,4 1,7 1,5 17,8 1,1 2,5 6,5 45,0 20,4 2,4 43,4 11,9 

 
Таблиця 3.20. Джерела фінансування інноваційної діяльності в 
промисловості у Сумській області (тис. грн) 

 

Роки 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші 
джерела 

2000 35440,1 25187,0 – 9063,5 1189,6 
2001 53547,9 48665,7 – – 4882,2 
2002 44942,1 42478,0 226,0 973,7 1264,4 
2003 82624,8 77772,3 – 199,0 4653,5 
2004 72354,7 64675,8 178,0 1276,0 6224,9 
2005 109303,9 80091,6 1200,0 9084,9 18927,4 
2006 127277,6 126182,6 – 1047,0 48,0 
2007 149520,2 145948,5 – 1130,0 2441,7 
2008 97202,4 92712,1 900,0 1001,2 2589,1 
2009 72448,9 70352,3 300,0 932,4 864,2 
2010 218539,2 213289,7 – 225,6 5023,9 
2011 415776,6 415478,8 250,0 33,5 14,3 
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У табл. 3.20 подано дані про джерела фінансування іннова-
ційної діяльності в промисловості у Сумській області. 

Отже, значною мірою досягнення цілей інноваційного розвитку 
держави в цілому та прикордонних територій зокрема залежить 
від можливостей фінансування в Україні науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності та залучення бюджетних коштів. 

Враховуючи актуальність інноваційного розвитку держави в 
цілому та прикордонних територій зокрема, слід зазначити і до-
цільність розгляду питання про потенціал бюджету стосовно дер-
жавної підтримки розвитку суб’єктів господарювання у напрямку 
реалізації інновацій. 

При цьому нами пропонується розраховувати коефіцієнт дос-
татності бюджетного потенціалу при державній підтримці інно-
вацій: 

 

фін

фін

П

Б
К

ін

ін

БПдост
ін

=
 

[ ]1..0∈
інБПдостК , 

(3.9) 

 

де КдостБПін – коефіцієнт достатності бюджетного потенціалу при 
державній підтримці інновацій; 

Бфінін – розмір бюджету, передбаченого для фінансування пот-
реби суб’єктів господарювання в державній підтримці інновацій у 
періоді і, грош. од.; 

Пфінін – середня сума (або прогноз) витрат суб’єктів господарю-
вання прикордонної території на фінансування інноваційної дія-
льності у періоді і, грош. од. 

 
При цьому розмір бюджету, передбаченого для фінансування 

потреби суб’єктів господарювання в державній підтримці іннова-
цій, можна визначати, виходячи із оцінки бюджетного потенціалу 
в цілому, беручи від нього частку коштів, заплановану для спря-
мування із бюджету на підтримку реалізації інноваційних цілей 
суб’єктами господарювання прикордонної території:  

 

γ⋅= YБ
інфін , (3.9) 

 

де Y – оцінка бюджетного потенціалу, що відповідає обсягу дохо-
дів бюджету прикордонної території у періоді і, грош. од.; 
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y – частка коштів, запланована для спрямування із бюджету 
на підтримку реалізації інноваційних цілей суб’єктами господа-
рювання прикордонної території у періоді і, %. 

 
Таким чином, можна оцінити потенціал бюджету прикордон-

ної території стосовно державної підтримки інноваційного розви-
тку її суб’єктів господарювання. 

Отже, процес економічної глобалізації, а також ринкова орієн-
тація економіки України вимагають приведення в дію взаємозале-
жних техніко-технологічних, організаційно-економічних та управ-
лінських чинників ефективного освоєння у виробництві науково-
технічних досягнень. Інноваційний фактор стає вирішальним для 
виходу національної економіки з депресивного стану, забезпечення 
її стійкого розвитку, зниження залежності держави від імпорту, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і акти-
візації експортної діяльності. Принцип поєднання інвестицій з 
інноваціями має бути головним принципом реструктуризації еко-
номіки України та її регіонів, зокрема прикордонних територій. 

Нами у дослідженні проаналізовані теоретичні аспекти бю-
джетного потенціалу прикордонної території. Розглянуто процес 
побудови моделі оцінки бюджетного потенціалу і розроблено мо-
дель для оцінки бюджетного потенціалу Сумської області на базі 
регресійного аналізу. Запропоновано спосіб оцінки потенціалу 
(достатності) бюджету прикордонної території стосовно державної 
підтримки інноваційного розвитку її суб’єктів господарювання. 

 
 

3.6. Метод оцінювання ефективності 
бізнес-планування інноваційних проектів підприємств 

 

Огляд та узагальнення літературних джерел [6,14,17,18,23,48, 
53,86,103] показав, що оцінювання ефективності планування, в 
тому числі бізнес-планування інноваційних проектів можна здійс-
нювати за такими критеріями, як своєчасність, повнота реалізації 
планів, а також відповідність фактичних показників, які характе-
ризують ефективність реалізації інноваційного проекту побудова-
ним сценаріям. Аналізування бізнес-планів інноваційних проектів, 
які реалізовували такі підприємства, як ПАТ «Кремінський завод 
«Ритм», ПАТ «Криворізький завод «Універсал», ПАТ «Луганський 
завод гірничого машинобудування», ПАТ «Львівський завод фре-
зерних верстатів», ПАТ «Маяк», ПАТ «Мелітопольський завод тра-
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кторних гідроагрегатів», ПАТ «Іскра», ПАТ «Лтава», ПАТ «Микола-
ївське підприємство «Ера», ПАТ «Первомайський електромеханіч-
ний завод ім. Карла Маркса» тощо показало, що серед загальної 
сукупності показників, які фігурують у цих бізнес-планах є такі 
показники, які спільні для усіх бізнес-планів. Серед них є як абсо-
лютні, так і відносні показники. Їхні множини перетинаються. У 
формалізованому вигляді запишемо перетин цих множин так: 

 

,
1 1 1 1 1 1

, ; , ,
y y yx x x

n n n n n
p i j i p i p i i j p j p j j

i j i i j j

E P R P E P E P P R E R E R R
= = = = = =

= ∩ ∈ ⇔∃ ∈ ∈ ∈ ⇔∃ ∈ ∈I II U U U U U U
, (3.10) 

 

де /*( – показники, які характеризують ефективність бізнес-
планування інноваційних проектів промислових підприємств; 

n – загальна кількість показників, які характеризують ефек-
тивність бізнес-планування інноваційних проектів промислових 
підприємств: 

 

n = f (x, y), (3.11) 
 

де x – кількість показників, які належать до множини ⋃ 1�2�3� ; 
y – кількість показників, які належать до множини ⋃ 45у

53� ; 

⋃ 1�2�3�  – множина абсолютних показників, які характеризують 
ефективність бізнес-планування інноваційних проектів промис-
лових підприємств, грн: 

 

Р = f (Or, C, V, T, S), (3.12) 
 

де Or – обсяг реалізації інноваційної продукції, шт.; 
C – ціна одиниці інноваційної продукції, грн; 
V – собівартість реалізованої інноваційної продукції, грн; 
T – прибуток від реалізації інноваційної продукції, грн; 
 
⋃ 45у

53�  – множина відносних показників, які характеризують 

ефективність бізнес-планування інноваційних проектів промис-
лових підприємств, частки одиниці: 

 

R = f (Rr, Ri, Rv), (3.13) 
 

де Rr – рентабельність реалізації інноваційної продукції, частки 
одиниці; 
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Ri – рентабельність інвестицій, здійснених у реалізацію інно-
ваційного проекту, частки одиниці; 

Rv – рентабельність власних коштів підприємства, вкладених у 
реалізацію інноваційного проекту, частки одиниці; 

i, j – ознаки, за якими оцінюється ефективність бізнес-
планування інноваційних проектів промислових підприємств. 

 
Множини ⋃ 1�2�3�  і ⋃ 45у

53�  перетинаються, тобто значення показ-
ників однієї множини впливають на значення показників іншої 
множини, що необхідно враховувати під час ідентифікування ефе-
ктивності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств. 

У розрізі кожного з наведених показників, які є елементами 
наведеного вище перетину множини ⋂ /*( відбувається встанов-

лення реалізації оптимістичного, песимістичного або усередненого 
сценаріїв реалізації інноваційного проекту. Це передбачає вияв-
лення відхилень фактичних значень показників від їхніх очікува-
них значень за оптимістичним, песимістичним та усередненим 
сценаріями. Послідовність етапів оцінювання ефективності бізнес-
планування інноваційних проектів промислових підприємств 
встановлена на основі ідентифікування зв’язків між виділеними 
критеріями. В даному випадку йдеться про каузальні зв’язки між 
відхиленнями фактичних значень показників, закладених у біз-
нес-плани інноваційних проектів від їхніх значень, передбачених 
оптимістичним, песимістичним і усередненим сценаріями, та фак-
торами, які стали причиною виявлених відхилень. Логіка вибору 
виділених критеріїв оцінювання ефективності бізнес-планування 
інноваційних проектів, а також множин показників ⋃ 1�2�3�  і ⋃ 45у

53�  

базується на тому, що план ефективний тоді, коли він виконуєть-
ся. З огляду на це, якщо у результаті реалізації інноваційного 
проекту значення  фактичних показників відрізняються від зна-
чень, передбачених бізнес-планом, то логічним є ідентифікувати 
характер цих відхилень і тільки тоді робити висновок про ефекти-
вність бізнес-планування інноваційного проекту. 

Таким чином, оцінювання ефективності бізнес-планування 
інноваційних проектів розпочинається із встановлення відхилень 
фактичних значень показників від їхніх значень за оптимістич-
ним, песимістичним і усередненим сценаріями. 

1. Встановлення відхилень фактичних значень показників від 
їхніх значень за оптимістичним сценарієм. 
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1.1. Обчислення відхилення фактичного обсягу реалізації 
інноваційної продукції від його обсягу за оптимістичним сце-
нарієм: 

 

1
,

f or r rO O O∆ = −  (3.14) 

 
де ∆
89 – відхилення фактичного обсягу реалізації інноваційної 
продукції від його обсягу за оптимістичним сценарієм, грн; 


8: – фактичний обсяг реалізації інноваційної продукції, грн; 


8. – обсяг реалізації інноваційної продукції за оптимістичним 

сценарієм бізнес-плану реалізації інноваційного проекту, грн. 
 
1.2. Обчислення відхилення фактичної ціни одиниці інно-

ваційної продукції від її ціни за оптимістичним сценарієм: 
 

1 ,f oC C C∆ = −  (3.15) 

 

де ∆;� – відхилення фактичної ціни одиниці інноваційної проду-
кції від ціни, передбаченої оптимістичним сценарієм, грн; 

;< – фактичної ціна одиниці інноваційної продукції, грн; 

;� – ціна одиниці інноваційної продукції, передбачена опти-
містичним сценарієм бізнес-плану реалізації інноваційного про-
екту, грн. 

 

1.3. Обчислення відхилення фактичного обсягу собівартості 
реалізованої інноваційної продукції від її обсягу за оптимістич-
ним сценарієм: 
 

1 ,f oV V V∆ = −  (3.16) 

 

де ∆=� – відхилення фактичної собівартості реалізованої іннова-
ційної продукції від її обсягу за оптимістичним сценарієм, грн; 

=< – фактичний обсяг собівартості реалізованої інноваційної 
продукції, грн; 

=� – обсяг собівартості реалізованої інноваційної продукції, пе-
редбачений оптимістичним сценарієм бізнес-плану реалізації 
інноваційного проекту, грн. 
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1.4. Обчислення відхилення фактичного обсягу прибутку 
від реалізації інноваційної продукції від його обсягу за оптимі-
стичним сценарієм: 

 

1 ,f oT T T∆ = −  (3.17) 

 

де ∆>� – відхилення фактичного обсягу прибутку від реалізації інно-
ваційної продукції від його обсягу за оптимістичним сценарієм, грн; 

>< – фактичний обсяг прибутку від реалізації інноваційної 
продукції, грн; 

>� – обсяг прибутку від реалізації інноваційної продукції, пе-
редбачений оптимістичним сценарієм бізнес-плану реалізації 
інноваційного проекту, грн. 

 
1.5. Обчислення відхилення фактичного обсягу сплачених 

податків у процесі реалізації інноваційного проекту від їхнього 
обсягу, який планувалось сплатити за оптимістичним сценарієм: 
 

1 ,f oS S S∆ = −  (3.18) 

 

де ∆�� – відхилення фактичного обсягу сплачених податків у про-
цесі реалізації інноваційного проекту від їхнього обсягу, який 
планувалось сплатити за оптимістичним сценарієм, грн; 

�< – фактичний обсяг сплачених податків у процесі реалізації 
інноваційного проекту, грн; 

�� – обсяг податків, який передбачалось сплатити за оптимістич-
ним сценарієм бізнес-плану реалізації інноваційного проекту, грн. 

 
1.6. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності реалізації інноваційної продукції від рівня, очікуваного 
за оптимістичним сценарієм: 
 

1
,

f or r rR R R∆ = −  (3.19) 

 

де ∆489 – відхилення фактичного рівня рентабельності реалізації 
інноваційної продукції від рівня, очікуваного за оптимістичним 
сценарієм, частки одиниці; 

48: – фактичний рівень рентабельності реалізації інноваційної 

продукції, частки одиниці; 
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48. – рівень рентабельності реалізації інноваційної продукції, 
передбачений оптимістичним сценарієм бізнес-плану реалізації 
інноваційного проекту, частки одиниці. 

 
1.7. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності інвестованих у інноваційний проект коштів від рівня, 
очікуваного за оптимістичним сценарієм: 
 

1
,

f oi i iR R R∆ = −  (3.20) 

 

де ∆4�9 – відхилення фактичного рівня рентабельності інвестова-

них у інноваційний проект коштів від рівня, очікуваного за опти-
містичним сценарієм, частки одиниці; 

4�: – фактичний рівень рентабельності інвестованих у іннова-

ційний проект коштів, частки одиниці; 
4�. – рівень рентабельності інвестованих у інноваційний про-

ект коштів, передбачений оптимістичним сценарієм бізнес-плану 
реалізації інноваційного проекту, частки одиниці. 

 
1.8. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності власних коштів, вкладених у інноваційний проект від рі-
вня, очікуваного за оптимістичним сценарієм: 
 

1
,

f ov v vR R R∆ = −  (3.21) 

 

де ∆4?9 – відхилення фактичного рівня рентабельності власних 

коштів, вкладених у інноваційний проект від рівня, очікуваного 
за оптимістичним сценарієм, частки одиниці; 

4?: – фактичний рівень рентабельності власних коштів, вкла-

дених у інноваційний проект, частки одиниці; 
4?. – рівень рентабельності власних коштів, вкладених у інно-

ваційний проект, передбачений оптимістичним сценарієм бізнес-
плану реалізації інноваційного проекту, частки одиниці. 

 
2. Встановлення відхилень фактичних значень показників від 

їхніх значень за песимістичним сценарієм. 
2.1. Обчислення відхилення фактичного обсягу реалізації 

інноваційної продукції від його обсягу за песимістичним сце-
нарієм: 
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2
,

f pr r rO O O∆ = −  (3.22) 

 

де ∆
8@ – відхилення фактичного обсягу реалізації інноваційної 
продукції від його обсягу за песимістичним сценарієм, грн; 


8A – обсяг реалізації інноваційної продукції за песимістичним 

сценарієм бізнес-плану реалізації інноваційного проекту, грн.; 
 

2.2. Обчислення відхилення фактичної ціни одиниці інно-
ваційної продукції від її ціни за песимістичним сценарієм: 
 

2 ,f pC C C∆ = −  (3.23) 

 

2.3. Обчислення відхилення фактичного обсягу собівартості 
інноваційної продукції від її обсягу за песимістичним сценарієм: 
 

2 ,f pV V V∆ = −  (3.24) 

 

2.4. Обчислення відхилення фактичного обсягу прибутку 
від реалізації інноваційної продукції від його обсягу за песимі-
стичним сценарієм: 
 

2 ,f pT T T∆ = −  (3.25) 

 

2.5. Обчислення відхилення фактичного обсягу сплачених 
податків у процесі реалізації інноваційного проекту від їхнього 
обсягу, який планувалось сплатити за песимістичним сценарієм: 
 

2 ,f pS S S∆ = −  (3.26) 

 

2.6. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-
ності реалізації інноваційної продукції від рівня, очікуваного 
за песимістичним сценарієм: 
 

2
,

f pr r rR R R∆ = −  (3.27) 

 

2.7. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-
ності інвестованих у інноваційний проект коштів від рівня, 
очікуваного за песимістичним сценарієм: 
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2
,

f pi i iR R R∆ = −  (3.28) 

 
2.8. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності власних коштів, вкладених у інноваційний проект від рі-
вня, очікуваного за песимістичним сценарієм: 
 

2
,

f pv v vR R R∆ = −  (3.29) 

 
3. Встановлення відхилень фактичних значень показників від 

їхніх значень за усередненим сценарієм. 
3.1. Обчислення відхилення фактичного обсягу реалізації 

інноваційної продукції від його обсягу за усередненим сценарієм: 
 

3
,

fr r rO O O∆ = −  (3.30) 

 

де ∆
8B – відхилення фактичного обсягу реалізації інноваційної 
продукції від його обсягу за усередненим сценарієм, грн; 


8 – обсяг реалізації інноваційної продукції за усередненим 
сценарієм, грн. 

 
3.2. Обчислення відхилення фактичної ціни одиниці інно-

ваційної продукції від її ціни за усередненим сценарієм: 
 

3 ,fC C C∆ = −  (3.31) 

 
3.3. Обчислення відхилення фактичного обсягу собівартості 

інноваційної продукції від її обсягу за усередненим сценарієм: 
 

3 ,fV V V∆ = −  (3.32) 

 
3.4. Обчислення відхилення фактичного обсягу прибутку 

від реалізації інноваційної продукції від його обсягу за усеред-
неним сценарієм: 

 

3 ,fT T T∆ = −  (3.33) 
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3.5. Обчислення відхилення фактичного обсягу сплачених 
податків у процесі реалізації інноваційного проекту від їхнього 
обсягу, який планувалось сплатити за усередненим сценарієм: 

 

3 ,fS S S∆ = −  (3.34) 

 

3.6. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-
ності реалізації інноваційної продукції від рівня, очікуваного 
за усередненим сценарієм: 

 

3
,

fr r rR R R∆ = −  (3.35) 

 
3.7. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності інвестованих у інноваційний проект коштів від рівня, 
очікуваного за усередненим сценарієм: 

 

3
,

fi i iR R R∆ = −  (3.36) 

 
3.8. Обчислення відхилення фактичного рівня рентабель-

ності реалізації інноваційної продукції від рівня очікуваного 
за усередненим сценарієм: 
 

3
,

fv v vR R R∆ = −  (3.37) 

 
На наступному етапі відбувається встановлення причин на-

буття показниками значень, які не відповідають оптимістичному 
сценарію. Це передбачає ідентифікацію повноти реалізації робіт, 
передбачених інноваційним проектом. Розраховують показник: 

 
3

1

,l l
l

p p k
=

=∑  (3.38) 

 

де p – показник повноти реалізації робіт, передбачених іннова-
ційним проектом, частки одиниці; 

pl – показники повноти реалізації робіт передбачених l-м ета-
пом інноваційного проекту, частки одиниці; 

kl – коефіцієнти вагомості. 
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Для розрахунку показника p необхідно виконати такі етапи: 
1. Оцінювання повноти реалізації робіт передбачених іннова-

ційним проектом на етапі налагодження експериментального 
виробництва інноваційної продукції: 

 

1

1
1

,rE
P

K
=  (3.39) 

 

де P1 – коефіцієнт повноти реалізації робіт передбачених іннова-
ційним проектом на етапі налагодження експериментального 
виробництва інноваційної продукції, частки одиниці; 

Er1 – кількість робіт, в межах інноваційного проекту, викона-
них на етапі налагодження експериментального виробництва 
інноваційної продукції; 

K1 – кількість робіт, які, згідно з інноваційним проектом, мали 
бути виконаними на етапі налагодження експериментального 
виробництва інноваційної продукції. 

 
2. Оцінювання повноти реалізації робіт передбачених іннова-

ційним проектом на етапі налагодження одиничного, серійного 
або масового виробництва інноваційної продукції: 

 

2

2
2

,rE
P

K
=  (3.40) 

 

де P2 – коефіцієнт повноти реалізації робіт передбачених іннова-
ційним проектом на етапі налагодження одиничного, серійного або 
масового виробництва інноваційної продукції, частки одиниці; 

Er2 – кількість робіт, в межах інноваційного проекту, викона-
них на етапі налагодження одиничного, серійного або масового 
виробництва інноваційної продукції; 

K2 – кількість робіт, які, згідно з інноваційним проектом, мали 
бути виконаними на етапі налагодження одиничного, серійного 
або масового виробництва інноваційної продукції. 

 
3. Оцінювання повноти реалізації робіт передбачених іннова-

ційним проектом на етапі удосконалення і модифікації іннова-
ційної продукції: 
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3

3
3

,rE
P

K
=  (3.41) 

 
де P3 – коефіцієнт повноти реалізації робіт передбачених іннова-
ційним проектом на етапі удосконалення і модифікації іннова-
ційної продукції, частки одиниці; 

Er3 – кількість робіт, в межах інноваційного проекту, викона-
них на етапі удосконалення і модифікації інноваційної продукції; 

K3 – кількість робіт, які, згідно з інноваційним проектом, мали 
бути виконаними на етапі удосконалення і модифікації іннова-
ційної продукції. 

 

У випадку, коли усі роботи передбачені інноваційним проек-
том повністю виконано відбувається перехід до етапу оцінювання 
своєчасності їхнього виконання. Суму відхилень фактичних за-
трат часу на виконання інноваційного проекту від затрат часу, 
передбаченого проектом можна визначити за формулою: 

 
3

1

,q
q

t t
=

= ∆∑  (3.42) 

 

де t – сума відхилень фактичних затрат часу на виконання іннова-
ційного проекту від затрат часу, передбаченого проектом, місяці; 

∆tq – відхилення фактичних затрат часу на виконання робіт 
передбачених q-м етапом інноваційного проекту від запланова-
них затрат часу, місяці. 

 

Для розрахунку показника t необхідно виконати такі етапи: 
1. Оцінювання своєчасності реалізації робіт передбачених 

інноваційним проектом на етапі налагодження експерименталь-
ного виробництва інноваційної продукції: 

 

1 ,pn nt t t∆ = −  (3.43) 

 

де ∆t1 – відхилення фактичних затрат часу на реалізацію робіт 
передбачених інноваційним проектом на етапі налагодження 
експериментального виробництва інноваційної продукції від за-
трат часу передбачених інноваційним проектом, місяці; 
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t1 – фактичні затрати часу на реалізацію робіт передбачених 
інноваційним проектом на етапі налагодження експерименталь-
ного виробництва інноваційної продукції, місяці; 

tnp – передбачені інноваційним проектом затрати часу на реа-
лізацію робіт, які необхідно виконати на етапі налагодження екс-
периментального виробництва інноваційної продукції. 

 

2. Оцінювання своєчасності реалізації робіт передбачених 
інноваційним проектом на етапі налагодження одиничного, се-
рійного або масового виробництва інноваційної продукції: 

 

2 ,pv vt t t∆ = −  (3.44) 

 

де ∆t2 – відхилення фактичних затрат часу на реалізацію робіт 
передбачених інноваційним проектом на етапі налагодження оди-
ничного, серійного або масового виробництва інноваційної продук-
ції від затрат часу передбачених інноваційним проектом, місяці; 

t2 – фактичні затрати часу на реалізацію робіт передбачених 
інноваційним проектом на етапі налагодження одиничного, се-
рійного або масового виробництва інноваційної продукції, місяці; 

tvp – передбачені інноваційним проектом затрати часу на реа-
лізацію робіт, які необхідно виконати на етапі налагодження 
одиничного, серійного або масового виробництва інноваційної 
продукції, місяці. 

 

3. Оцінювання своєчасності реалізації робіт передбачених 
інноваційним проектом на етапі удосконалення і модифікації 
інноваційної продукції: 

 

3 ,py yt t t∆ = −  (3.45) 

 

де ∆t3 – відхилення фактичних затрат часу на реалізацію робіт 
передбачених інноваційним проектом на етапі удосконалення і 
модифікації інноваційної продукції від затрат часу передбачених 
інноваційним проектом, місяці; 

t3 – фактичні затрати часу на реалізацію робіт передбачених 
інноваційним проектом на етапі удосконалення і модифікації 
інноваційної продукції, місяці; 

tvp – передбачені інноваційним проектом затрати часу на реа-
лізацію робіт, які необхідно виконати на етапі удосконалення і 
модифікації інноваційної продукції, місяці. 
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За результатами обчислення вищенаведених показників доці-
льним є провести факторний аналіз фактичного рівня ефектив-
ності бізнес-планування інноваційного проекту. Він дозволить 
синтезувати прямі і опосередковані зв’язки між факторами, які 
впливають на відхилення фактичних значень показників від 
їхніх значень за оптимістичним, песимістичним і опосередкова-
ним сценаріями реалізації проекту. 

 
 
 
Список використаної літератури 

1. What is Spiral dynamics [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://spiraldynamics.org/ – Назва з екрану. 

2. Александрова В. Джерела фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності / В. Александрова // Проблеми науки. – 2004. – № 1. – С. 22–29. 

3. Алексей Басков – Мера креативна. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://plutin.livejournal.com – Назва з екрану. – 20.05.2010. 

4. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, ме-
ханізм розробки та комерціалізації: монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с. 

5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Т.Ю. Базаров. – М. – 2002. – 
256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vusnet.ru/forum. 

6. Бакаєв О.О. Методи, моделі і інформаційні технології в управлінні 
економічними системами різних рівнів ієрархії: монографія / О.О. Бака-
єв, Л.І. Бажан, Л.І. Кайдан, Т.Г. Кравченко, В.В Кулик [за ред. О.О. Ба-
каєва] / НАН України. Міжнародний науково-навчальний центр інфор-
маційних технологій і систем. – К.: Логос, 2008. – 127 с. 

7. Башкатова С.В. Регіональна інноваційна політика України. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 
APSN_2006/Economics/13_bashkatova%20s.v.doc.htm. 

8. Башкатова С.В. Роль інновацій в економічному розвитку регіо-
нів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 
SND/Economics/13_bashkatova%20s.v..doc.htm. 

9. Благун І. Моделювання стратегій розвитку регіону / І. Благун, 
О. Солтисік // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 105-115. 

10. Брикова І.В. Національна інноваційна система як нова мегаінсти-
туція глобального економічного середовища – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/ 
124/nac_innov_sistema.doc. 

11. Валерий Пекар – Разноцветные организации. [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ – Назва з екра-
ну. – 07.12.2009. 

12. Веретенко Дарина – Мотивация по-украински. [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу: http://hrliga.com. – Назва з екрану. – 17.06.2008. 



 
185 

13. Вецепура Н.В. Інновація як соціальний резерв управління / 
Н.В. Вецепура // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємницт-
во. – 2006. – № 6. – С. 66-70. 

14. Возняк Г.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та 
способи її фінансування в Україні: [монографія] / Г.В. Возняк, А.Я. Куз-
нєцова / Національний банк України; Університет банківської справи; 
Львівський ін-т банківської справи. – К.: УБС НБУ, 2007. – 183 c. 

15. Волкова Н.В. Освітній потенціал у контексті інноваційного розвитку 
регіону // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2008. – № 1 (19). – С. 45-49. 

16. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України – 
Харків: Константа, 2006. – 272 с. 

17. Георгіаді Н.Г. Моніторинг інтегрованої системи управління інно-
ваційним розвитком машинобудівного підприємства / Н.Г. Георгіаді // 
Маркетинг. Менеджмент. Інновації: [Монографія] / за ред. д. е. н., проф. 
С.М Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Папірус», 2010. – С. 151–162. 

18. Георгіаді Н.Г. Формування і використання інформаційної системи 
управління економічним розвитком підприємства: Монографія / 
О.Є. Кузьмін, Н.Г. Георгіаді. – Львів: Видавництво Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», 2006. – 368 с. 

19. Головкова Л.С. Особливості формування та розвитку корпоратив-
них структур в економіці України / Л.С. Головкова // Держава та регіони. 
Сер.: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 60-68. 

20. Гончаров Ю. Науковий потенціал як фактор розвитку інновацій-
но-інвестиційної системи України / Ю. Гончаров, А. Касич // Економіка 
України. – 2007. – № 3. – С. 42-51. 

21. Гречан А.П. Основи визначення інноваційного розвитку економі-
ки / А.П. Гречан, Т.Є. Воронкова // Економіка та держава. – 2006. – 
№ 7. – С. 31-32. 

22. Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в процесі інноваційного роз-
витку країни // Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 2-9. 

23. Грузд М.В. Розвиток механізму управління інвестиційними про-
цесами на промислових підприємствах: дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / 
М.В. Грузд / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2006. – 209 с. 

24. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-
економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. 
д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М Данилишина. – Черкаси: ЧДТУ, 
2006. – 315 с. 

25. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року 
(затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 21 ли-
пня 2006 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gov.ua. 

26. Діяльність технологічних парків України у 2007 році. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?5732. 

27. Дмитрий Хомутский – Управление идеями: как организационный 
процесс. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.manage-
ment.com.ua/ – Назва з екрану. – 27.02.2006. 



 
186 

28. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: 
нові пріоритети / Мар’ян Іванович Долішній. – К.: 2006. – 511 с. 

29. Друкер, Питер, Ф. – Энциклопедия менеджмента.: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.: ил. – Парал. тит. англ. 

30. Дусаев Х.Б. Инновации: теоретический аспект // Вестник ОГУ. 
Экономические науки. – 2003. – № 6. – С. 123-128. 

31. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник / Вол-
ков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.; Під ред. проф. Волкова О.І., 
проф. Денисенка М.П. – К.: ВЦ «Професіонал», 2004. – 960 с. 

32. Єгоров І.Ю. Оцінювання рівня міжнародного співробітництва 
українських учених в галузі суспільних та гуманітарних наук / І.Ю. Єго-
ров. Міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство». – 2008. – 
№ 2(60). – С. 3. 

33. Жихор О.Б. Інноваційна політика розвитку регіону (на прикладі 
Львівської області) / О.Б. Жихор, М.С. Яворський // Регіональна економі-
ка. – 2007. – № 1. – С. 177-184. 

34. Жихор О.Б. Інноваційний потенціал регіону та підходи до його 
оцінки / О.Б. Жихор // Научно-технич. сб. «Коммунальное хозяйство горо-
дов». Вып. 73. Сер.: Экономические науки. – К.: Техніка, 2006. – С. 55-66. 

35. Жихор О.Б. Методологічні основи оцінки потенціалу інноваційно-
го розвитку регіону / О.Б. Жихор // Науковий вісник Буковинської дер-
жавної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 4(13): Еконо-
мічні науки. – Чернівці, БДФА, 2008. – С. 466-473. 

36. Жихор О.Б. Моніторинг розвитку інноваційної політики в Україні: 
національний та регіональний аспекти / О.Б. Жихор // Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України. Моніторинг розвитку 
промислових територіальних систем (Збірник наукових праць). Вип. 4 (72) / 
НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2008. – С. 251-259. 

37. Жихор О.Б. Соціально-економічний вимір розвитку науки і науко-
во-технічної діяльності в регіонах України: монографія / Жихор Олена 
Борисівна – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 248 с. 

38. Забезпечення конкурентоспроможності економіки України на 
євразійському просторі / М. Кочак // Економіка та держава. Інформацій-
но-аналітичний журнал. – 2007, №8. – С. 35. 

39. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.ua. 

40. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.ua. 

41. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.ua. 

42. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.ua. 



 
187 

43. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні на 2007-2015 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://apitu.org.ua/law/z537-v. 

44. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні» від 10.01.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.ua. 

45. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 верес-
ня 2005 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.ua. 

46. Занковский А.Н. Организационная культура. Организационная 
психология / А.Н. Занковский – М.: Флинта – 2003. – 647 с. 

47. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М. М. Інноваційний 
менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. 
посіб. – К .: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 

48. Захарченко В.І. Інформаційне забезпечення моделей оцінки інве-
стиційних проектів / В.І. Захарченко // Менеджмент та підприємництво в 
Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Вісник НУ «Львівська 
політехніка». – Львів. – 2001. – № 436. – С. 345-347. 

49. Звіт за 2010 рік ДКЦПФР України // Державна комісія цінних папе-
рів та фондового ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.ssmsc.gov.ua/activities/annual. 

50. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учеб-
ное пособие для вузов. / А.Т. Зуб. – M.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 

51. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної 
власності / [За матеріалами В.С. Дмитришина, заступника голови Дер-
жавного департаменту інтелектуальної власності ] // Наука та іннова-
ції. – 2007. – Т 3. – № 4. – С. 23-27. 

52. Капитонов Э.А. Корпоративная культура: теория и практика / 
Э.А. Капитонов, Г.П. Зинченко, А.Э. Капитонов. – М.: Издательство 
«Альфа-Пресс». 2005. – 352 с. 

53. Князь С.В. Інформаційне забезпечення об’єднань підприємств що-
до реалізації інвестиційних проектів / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, 
А.І. Бажанова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи стано-
влення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львів-
ська політехніка». – № 478. – Львів: Видавництво Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», 2003. – С. 169-177. 

54. Коваленко О.В. Розвиток корпоративно-інтегрованих агроформу-
вань: зарубіжний досвід і українська практика / О.В. Коваленко // Еко-
номіка та управління. – 2011. – № 1. – С. 116-120. 

55. Козинец В.П. Подготовка инноваций и управление проектами / 
В.П. Козинец, В.В. Малый. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – 482 с. 

56. Концепція розвитку національної інноваційної системи. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.in.gov.ua/index.php?get= 
226&id=1533. 



 
188 

57. Короткий річний звіт за 2006 рік. Національна академія наук 
України. – К.: Березень, 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/science/2006ukr.pdf. 

58. Корпоративні структури в національній інноваційній системі 
України / [під ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової]. – К. : Вид-во УкрІН-
ТЕІ, 2007. – 812 с. 

59. Коуман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коуман // 
Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С. 15–32. 

60. Креативное мышление в бизнесе/ пер. з англ. – М.: Альпіна Бізнес 
Букс, 2006. – 228 с. (серія «Класика Harvard Business Revier»). 

61. Куштим В.В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального 
сектору вітчизняної економіки // Фінанси України. – 2008. – № 11. – 
С. 117–122. 

62. Максименко О.С. Передумови інноваційного розвитку національ-
ної економіки в умовах посилення інтеграційних процесів. – [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/DNI_2006/ 
Economics/16_maksimenko.doc.htm. 

63. Модели и методы материального стимулирования (теория и прак-
тика) / [Васильева О.Н., Засканов В.В., Иванов Д.Ю., Новиков Д.А.] / – 
М.: ЛЕНАНД, 2007. – 288 с. 

64. Москаленко В.П. Хозрасчетный механизм предприятия в условиях 
самофинансирования. / Москаленко В.П. – М.: Машиностроение, 1988. – 
128 с. – (Предприятие – самостоятельность и ответственность). 

65. НЛП: управление креативностью / Р. Дилтс. – СПб.: Питер, 2003. – 
416 с: ил. – (Серия «Эффективный тренинг»). 

66. Онищук І.Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, 
економіка. – К.: Атіка, 2005. – 278 с. 

67. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Мар-
цин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 
2002. – 128 c. 

68. Особливості національної інноваційної системи України. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/ 
index.php?ELEMENT_ID=11144. 

69. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.ua 

70. Офіційний сайт Держкомстату України. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

71. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики: аналітичні та 
статистичні матеріали. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minagro.gov.ua. 

72. Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики Украї-
ни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua. 

73. Офіційний сайт Українського центру сприяння іноземному інвесту-
ванню. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investukraine.org. 



 
189 

74. Панченко А., Тихомирова И. Украина в системе культурных орди-
нат бизнеса // Менеджмент и менеджер. – 2002. – № 8. – С. 185-189. 

75. Познанская А.А. «Инновационный подход к анализу структуры 
мотивов руководителей на машиностроительных предприятиях» // Нау-
ковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми : ТОВ «ВТД 
«Університетська книга», 2012. – №2. – С.166–171. 

76. Познанська А.О. Ефективність стимулювання менеджерів // Нау-
ково-виробничий журнал «Держава та регіони», серія : Економіка та 
підприємництво – Запоріжжя : КПУ, № 1 – 2012 р., С. 147-151. 

77. Поплавський В.Г. Інноваційна модель розвитку економіки Украї-
ни / В.Г. Поплавський // Соціально-економічні перетворення в перехід-
ний період. – 2003. – № 6. – С. 3-11. 

78. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1001%2D2006%2D%EF. 

79. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програ-
ми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр.» від 28.12.2001 р. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.ua. 

80. Постанова Кабінету Міністрів України № 942 «Про затвердження 
переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і нау-
ково-технічних розробок на період до 2015 року» від 07.09.2012р. 

81. Постанова Президії Національної академії наук України «Про під-
сумки виконання комплексної програми наукових досліджень НАН 
України «Соціально-економічні і гуманітарні чинники інноваційного 
розвитку України»» від 22.08.2007 р. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.lawua.info/jurdata/dir126/dk126645.htm. 

82. Прокопенко Геннадий – 100 идей для развития творческого поте-
нциала сотрудников [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://hrliga.com/ – Назва з екрану. – 27.01.2006. 

83. Рижов В. Світ, інновації і ми // Дзеркало тижня. – 8-14.02.2003. – 
№ 5(430). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/ 
3000/3100/37552. 

84. Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: ме-
тодологія і досвід / Рубан В., Чубукова О., Некрасов В. // Економіка Укра-
їни. – 2003. – № 6. – С. 14-18. 

85. Симпсон Э.А., Бубенко П.Т. и др. Концепция инновационной мо-
дели социально-экономического развития Харьковской области «Харько-
вский инновационный порт». – Х: Северо-Восточный научный центр 
НАН и МОН Украины, 2001. – 58 с. 

86. Сингер А.Е. Управленческие информационные системы / Син-
гер А.Е.; [под ред. М. Желены] // Информационные технологии в бизнесе. 
Энциклопедия – СПб: Питер, 2002. – С. 231-260. 



 
190 

87. Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління : [монографія] / Спа-
сибо-Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В. ; за ред. проф. І. Спасибо-
Фатєєвої. – Х. : Право, 2007. – 500 с. 

88. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Укра-
їні у 2009 році» – К.: Держкомстат України, 2010. – 347 с. 

89. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Укра-
їні у 2010 році» – К.: Держкомстат України, 2011. – 282 с. 

90. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина І. – К.: 
Держкомстат України, 2011. – 358 с. 

81. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина ІІ. – К.: 
Держкомстат України, 2011. – 783 с. 

92. Статистичний збірник «Україна у цифрах 2010» – К.: Держкомстат 
України, 2011. 

93. Статистичний збірник «Україна у цифрах 2011» – К.: Держкомстат 
України, 2012. – 250 с. 

94. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: Август Трейд, 
2011. – 560 с. 

95. Уманців Ю. Формування української моделі корпоративних відно-
син / Ю. Уманців [Електронний ресурс]. − Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dibpp/2009_8/N4-str10-13.pdf. 

96. Управління інноваційними процесами в регіонах: Монографія / 
Інститут регіональних досліджень НАН України; Львівський банківсь-
кий інститут НБУ; За наук. ред. д-ра екон.наук, проф. М.А.Козоріз, д-ра 
екон.наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 263 с. 

97. Управління розвитком регіону: навчальний посібник / [Т.Л. Ми-
ронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Процай, С.Ю. Колодій]. – К.: ЦНЛ, 
2006. – 328 с. 

98. Управляем креативностью – [Електронний ресурс] – Режим досту-
пу: http://www.trainings.ua/ – Назва з екрану. – 29.09.2011. 

99. Федулова Л.І. Управління інноваційним розвитком регіону / Фе-
дулова Л. І. // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 37-48. 

100. Чижова В.І. Підвищення ролі регіонів в активізації інноваційно-
го процесу в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.iee.org.ua/files/conf/conf_article25.pdf. 

101. Чинарова Катерина – Коллектив – креатив (Управление творче-
ским коллективом) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.hr-portal.ru – Назва з екрану. – 14.06.2005. 

102. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх 
значення для України: Наукове видання. – К.: Логос, 2003. – 632 с. 

103. Шаховська Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення схо-
вищ та просторів даних: монографія / Н.Б. Шаховська. – Львів: Видавни-
цтво Львівської політехніки, 2010. – 196 с. 

104. Швидка Л.І. Значення і роль корпоративної культури в функціону-
ванні сучасної організації: теоретичний аспект [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Psihologia/27149.doc.htm. 



 
191 

Розділ 4 
 

Аналіз та управління маркетинговими 
та інноваційними ризиками підприємства 
 
 

4.1. Управління ризиками інноваційних проектів 
на промислових підприємствах 

 

Слабкість вітчизняного інноваційного розвитку спричинена, з 
одного боку, недостатньою увагою держави (недосконалою законода-
вчою базою, відсутністю фінансової підтримки тощо), а з іншого –  
внутрішніми суб’єктивними факторами підприємств (браком еконо-
мічних знань, недостатнім володінням необхідними навичками, 
відсутністю досвіду та неналежним управлінням). 

Якщо зовнішні фактори на  рівні підприємства складно мінімізу-
вати, то вплив внутрішніх факторів контролювати можна.  
У першу чергу це стосується прийняття ефективних управлінських 
рішень. Особливо актуальною ця проблема є при впровадженні ін-
новаційних проектів, які є надзвичайно ризиковими. 

В управлінні інноваційними проектами науковці розрізняють 
такі загальні функції, як: планування, організація, координація, 
регулювання та контроль. З огляду на важливість та необхідність 
урахування ризиків при ухваленні управлінських рішень щодо 
впровадження інноваційних проектів розглянемо наведені вище 
функції у цьому ракурсі. 

Функція планування передбачає: 
– оцінку можливих наслідків (позитивних, негативних) реалі-

зації інноваційного проекту; 
– аналіз джерел виникнення інноваційних ризиків; 
– виявлення та оцінку факторів ризику; 
– прогнозування  та оцінку  тенденцій зміни основних показни-

ків фінансово-господарської діяльності підприємства під час реалі-
зації інноваційних ризиків. 

Функція організації передбачає визначення спеціальних заходів, 
обсягів і джерел їх фінансування, а також служби (фахівця) з 
управління цими ризиками. Організація управління ризиками на 
малих та середніх підприємствах повинна визначатися такими фак-
торами, як: 
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– масштаби діяльності підприємства; 
– рівень організації інноваційної діяльності; 
– рівень кваліфікації робітників (як ІТР, так і виконавців); 
– використання сучасних методів економічного аналізу. 

Координація заходів  управління ризиками забезпечується на 
основі узгодженої діяльності всіх структурних підрозділів підпри-
ємства, оперативного обміну інформацією, розробки загальної 
програми оптимізації ризиків. 

Регулювання передбачає своєчасне здійснення необхідних за-
ходів для усунення відхилень від прийнятного для підприємства 
рівня ризику. 

Контроль – це виявлення відхилень досягнутого рівня ризиків 
від їх припустимого значення. 

Управлінські рішення, пов’язані зі зниженням ризиків, мож-
ливі на основі таких методів, як: 

– попередження виникнення ризику –  заходи, метою яких є 
уникнення ризикової ситуації; 

– запобігання ризику – відмова від певного заходу, 
пов’язаного з надмірним (катастрофічним) ризиком (наприклад, 
від деякої суми прибутку, зумовленої ризиком невикористаних 
можливостей); 

– прийняття ризику – здійснюється, якщо він не виходить за 
припустимі межі, коли існують резерви покриття збитків або ці 
збитки підприємству не загрожують; 

– оптимізація (зниження) рівня ризику – визначення внут-
рішніх (лімітування ризиків, диверсифікація, одержання додат-
кової інформації, мінімізація ризиків і т. ін.) і зовнішніх (повна 
або часткова передача відповідальності за даний ризик іншій 
компанії, об’єднання ризиків, розподіл ризиків, хеджування то-
що) заходів зниження ступеня даного ризику й розроблення ме-
ханізмів їхньої реалізації. 

Прийняття інноваційного ризику означає можливість появи 
негативних наслідків, яку потрібно враховувати й, за необхіднос-
ті, мінімізувати. Для кожного з виділених автором різновидів 
інноваційного ризику, що виникають  на підприємстві, може бути 
розроблена система заходів щодо їх оптимізації. Окремі пропоно-
вані заходи для зменшення негативних наслідків ризиків подані 
в табл. 4.1. 

Деталізована схема ухвалення управлінських рішень щодо впро-
вадження інноваційних проектів (ІП) представлена на рис. 4.1. 
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Таблиця 4.1. Заходи щодо зменшення негативних наслідків ризиків 
(фрагмент) 

 

Різновиди інно-
ваційного ризику 

Заходи зменшення негативних наслідків ризиків 

Неприйняття 
інновації спожи-
вачами  

Здійснення комплексного аналізу чутливості споживачів, у т.ч. 
кількісної і якісної оцінки попиту 
Прогнозування загальних тенденцій зміни попиту покупців на 
групи товарів, що реалізуються 

Зміни в держав-
ному регулюванні 
(у законодавчій, 
нормативній базі 
тощо) 

Систематичний і всебічний аналіз засобів і форм державного 
регулювання, вивчення чинних нормативів 
Постійний моніторинг законодавства 
Оцінка ступеня впливу урядової політики як на ринок у цілому, 
так і на підприємство 
Формування товарного асортименту з урахуванням чинних і 
прогнозованих нормативів 
Оперативне реагування на зміни законодавств 

Поява товарів-
аналогів у конку-
рентів за нижчою 
ціною  

Здійснення моніторингу дій конкурентів. 
Виявлення сильних і слабких сторін у політиці конкурентів. 
Прогнозування дій конкурентів. 
Планування відповідної реакції на дії конкурентів 
Проведення маркетингових досліджень ринку даного товару 
Прогнозування появи на ринку нових товарів  
Оцінка перехресної еластичності попиту на даний товар 

Інфляційний 
ризик 

Оцінка інфляційного очікування. 
Виявлення загальних тенденцій інфляційних процесів 

… … 
Неправильний 
вибір постачаль-
ників 

Ретельний відбір постачальників 
Прогнозування зміни цін постачальниками на основі комплек-
сного аналізу факторів ціноутворення 
Своєчасне здійснення заходів щодо укладання угод та коригу-
вання цін 

 
Звичайно, процес прийняття рішень щодо впровадження іннова-

ційного проекту на промисловому підприємстві цими етапами не 
обмежується. Він включає також: техніко-економічне обґрунтування 
інновації, визначення джерел фінансування, узгодження ресурсного 
та сировинного забезпечення (кадрового, інформаційного тощо), 
оцінка інвестиційної привабливості інноваційного проекту й т. ін. 

Узагальнено процес управління ризиками інноваційних проектів 
на промислових підприємствах зображений схематично на рис. 4.2. 

Підприємство-інноватор залежно від його типу, потенціалу, 
позицій на ринку, виду інновації, її відповідності потребам і за-
питам споживачів обирає стратегію, у рамках якої визначає рі-
вень припустимого ризику та перелік можливих заходів щодо 
його оптимізації (етап 1 на рис. 4.2). 
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Попередній відбір інноваційних 
проектів (ІП) для розгляду 

ІП1 

Вибір управлінських рі-
шень, відповідно до стійко-
сті потреб підприємства 

Перевірка відповідності іннова-
ції потребам підприємства й за-

питам споживачів 

Формування інформаційної ба-
зи для прийняття рішень 

Вибір управлінських 
рішень щодо подаль-
шого аналізу ІП 

Ланцюговий аналіз впливу факторів 
ризику на відповідність інновації 

запитам споживачів 

Ланцюговий аналіз взаємного 
впливу факторів ризику один на 

одного 

ІПі ІПn 

Ланцюговий аналіз впливу факто-
рів ризику на відповідність інно-
вації потребам підприємства 

Вибір управлінських рішень 
залежно від результатів взає-
много впливу факторів 

Визначення керівництвом  
підприємства експертів 

Вибір управлінських рі-
шень, залежно від стійкос-
ті запитів споживачів 

Умовні позначення: 
позитивна відповідь, 
негативна відповідь 

Визначення управлінських рішень що-
до реалізації інноваційного проекту 
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Рис. 4.1. Схема прийняття управлінських рішень 
щодо впровадження ІП 

 

4. Оцінка інноваційного ризику проекту 
 

1. Визначення загальної стратегії 
управління ризиками на підприємстві 

6. Вибір заходів щодо оптимізації ри-
зику  

Вибір зовнішніх засобів зниження ризику 
 

Розробка внутрішніх засобів 
зниження ризику 

 

8. Контроль та оцінка результатів ді-
яльності з управління інноваційними 

ризиками на підприємстві 
 

Розроблення рекомендацій щодо вдоско-
налення управління ризиками 

3. Збір та аналіз інформації щодо зов-
нішніх і внутрішніх факторів іннова-

ційного ризику 

Визначення припустимого для підприємс-
тва рівня ризику. Визначення заходів що-

до оптимізації ризику 
 2. Вибір інноваційного проекту Визначення відповідності інновації потре-

бам і запитам споживачів, підприємства та 
інших контрагентів 

 
Визначення та ранжування факторів і 

джерел виникнення ризиків 

Визначення методу оцінки 

5. Аналіз одержаного рівня ризику 
 

Визначення критичних значень ризику 
для підприємства 

 

7. Прийняття рішення про реалізацію 
проекту 

Визначення скоригованого рівня ризику 
 

 
 

Рис. 4.2. Схема процесу управління ризиками 
інноваційних проектів на підприємстві 
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Сформована на підприємстві група експертів обирає приваб-
ливі інноваційні проекти і здійснює їх аналіз з метою визначення 
найбільш прийнятного проекту для даного підприємства (етап 2 
на рис. 4.2). Вони проводять якісну та кількісну оцінку ризиків 
(етапи 3 та 4), визначають шкалу прийняття рішень, заходи щодо 
оптимізації інноваційних ризиків (етапи 5 та 6). 

Прийняття рішення про реалізацію інноваційного проекту, 
проведення організаційно-структурних змін (за необхідності) та 
контроль за виконанням здійснює вище керівництво підприємст-
ва (етапи 7-8), яке в ході реалізації проекту регулює та коригує 
цей процес. 

Внутрішніми засобами оптимізації можуть бути: 
1. Лімітування ризиків (встановлення певних економічних і 

фінансових нормативів): 
– максимальний обсяг надходження товару від окремого пос-

тачальника; 
– мінімальний рівень торговельної надбавки, що використо-

вується у підприємстві; 
– максимальний розмір знижок, що надаються; 
– граничний рівень переоцінки товару; 
– максимально можливий період дії сезонних знижок. 

2. Диверсифікація: 
– постачальників товарів; 
– цілей; 
– товарного асортименту; 
– сегментів ринку; 
– рівня торговельної надбавки у підприємстві; 
– знижок, які надаються підприємством. 

3. Одержання додаткової інформації. Визначення її видів за-
лежить від цілей маркетингової діяльності. 

4. Мінімізація ризиків доцільна, коли їх неможливо уникнути 
цілком. Використовують наступні заходи: 

– застосування змінних умов у межах договору щодо цін з по-
стачальниками; 

– скорочення переліку форс-мажорних обставин у договорах 
із постачальниками; 

– підвищення обґрунтованості рішень, пов’язаних визначен-
ням рівня торговельної надбавки; 

– обґрунтування економічної доцільності проведення перео-
цінки і використання системи знижок. 
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Можливі такі заходи щодо внутрішнього страхування ризиків: 
1. Забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за 

рахунок системи штрафних санкцій – передбачає визначення і 
включення в умови договорів необхідних рівнів штрафів, пені, 
неустойок та інших форм фінансових санкцій у випадку пору-
шення постачальниками своїх зобов’язань (рівень штрафних сан-
кцій повинен компенсувати фінансові втрати підприємства, по-
в'язані з негативними наслідками ризиків). 

2. Забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за 
рахунок відповідної «премії за ризик» – передбачає одержання від 
контрагентів додаткового прибутку щодо ризикових операцій 
зверх того рівня, що можуть забезпечити безризикові операції. 

3. Забезпечення подолання негативних фінансових наслідків 
за рахунок попереднього резервування частини фінансових кош-
тів здійснюють у наступних формах: 

– формування резервного (страхового) фонду підприємства; 
– формування резервних обсягів фінансових коштів при розро-

бці бюджетів з окремих заходів; 
– формування цільових резервних фондів (наприклад, фонду 

майбутньої уцінки товарів, фонду з надання знижок покупцям та ін.) 
Зовнішні засоби зниження цінового ризику передбачають пе-

редачу відповідальності за даний ризик (цілком або частково) 
страховій компанії. Зазначимо, що цінові ризики не підлягають 
обов’язковому страхуванню. Ці заходи використовують за наступ-
них умов: 

– ризик має складний, системний характер (що ускладнює його 
оптимізацію методами активного реагування); 

– підприємство має у своєму розпорядженні достатні фінансові 
ресурси для зовнішнього страхування; 

– однобічне використання внутрішніх засобів зниження ціно-
вого ризику не дає позитивних результатів; 

– підприємство не має кваліфікованих кадрів, які здатні здійсню-
вати аналіз і розробляти заходи щодо оптимізації цінових ризиків. 

На розмір страхових платежів впливають такі фактори, як: за-
гальний період страхування; діючі страхові тарифи; розмір суми, 
що відшкодовується. Підприємствам доцільно проводити оцінку 
зазначених факторів і керуватися даними критеріями при виборі 
страхової компанії. 

На більшості малих та середніх промислових підприємств, на 
відміну від великих підприємств, керівництво дотримується 
принципу централізації управління, що прискорює процес вирі-
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шення організаційних питань, поліпшує якість контролю, підви-
щує ефективність інноваційної діяльності (табл. 4.2). 

 
Таблиця 4.2. Розподіл відповідальності на різних етапах іннова-
ційного процесу 

 

Окремі етапи 
інноваційного процесу 

Вище 
керівниц-

тво 

Функціональні підрозділи 

Мар-
кетинг 

Вироб-
ництво 

Фінан-
си 

Інші 
(кадри) 

Планування інноваційної 
діяльності 

З, В Р У У У 

Дослідження ринку З В, Р - - - 

Відбір інноваційних проектів З, В Р - - - 

Оцінка ризиків З, В В - - - 

Комерційне виробництво З, В Р Р Р Р 

Продаж З, В Р Р Р - 
 

Примітка: З – затвердження, В – основна відповідальність; У – узго-
дження; Р – реалізація. 

 
Таким чином, за результатами цього дослідження можна зро-

бити наступні висновки: 
– конкретизовано заходи зменшення негативних наслідків ри-

зиків; 
– на основі узагальнення найрозповсюдженіших методів 

управління ризиками визначено схему прийняття управлінських 
рішень, пов’язаних зі зниженням інноваційних ризиків; 

– запропоновано розподіл відповідальності на різних етапах 
інноваційного процесу. 

Дані висновки можуть бути покладені в основу формування 
механізму управління ризиками на підприємствах, впроваджен-
ня якого дозволить мінімізувати неефективні управлінські рі-
шення або попередити їхнє виникнення. 

 
 

4.2. Маркетингові ризики промислового підприємства 
як невід’ємна складова економічного ризику 

 

У сучасних умовах господарювання діяльність промислових 
підприємств як суб’єктів економічних відносин на ринку України, 
характеризується зростанням мінливості, невизначеності та ру-
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хомості. Стан невизначеності, зокрема, є характерним для кризо-
вих умов, що спостерігаються нині на внутрішньому ринку країни 
та за його межами. Суттєвими факторами невизначеності, що 
породжують економічний ризик у діяльності підприємства, є не-
визначеність у майбутніх цінах, кон’юнктурі ринку, конкурент-
ному середовищі, нестабільність у державному регулюванні рин-
кової діяльності. Крім того, рівень втрат у ході економічних про-
цесів промислових підприємств залежить від ефективності ризик-
менеджменту. Тому сьогодні існує об’єктивна необхідність подаль-
шого вивчення взаємозв’язку маркетингового ризику з економіч-
ним ризиком промислових підприємств та розроблення ефектив-
них заходів управління цими ризиками. 

Питаннями дослідження джерел виникнення, аналізу та 
управління ризиками підприємств глибоко розглядалися в пра-
цях таких учених, як C.M. Ілляшенко [18-22], В.В. Вітлінський, 
Г.I. Великоіваненко [10], В.М. Гранатуров [14], А.Б. Камінський 
[24], В.Н. Кочетков [26], М.Г. Лапуста, [29] Л.Г. Шаршукова [29], 
І.Ю. Івченко та ін. 

Установлено, що за наявності двох та більше варіантів розвитку 
економічних подій може бути як мінімум два сценарії розвитку 
подій і відповідно – два й більше можливих альтернативних ре-
зультатів. У ситуації, коли можливий тільки один результат (неза-
лежно втрати це чи надбання) ризик відсутній, оскільки немає 
альтернатив. С.М. Ілляшенко [17] зазначає, що ризик – це здат-
ність проведення господарської діяльності в умовах невизначеності 
та необхідності вибору, яка створює можливість завдяки особливим 
рисам підприємця попереджати, запобігати та зменшувати не-
сприятливий вплив невизначеності на результати господарської 
діяльності й при виборі оптимального рішення з певною кількістю 
альтернативних отримувати в цих умовах підприємницькій прибу-
ток. М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова [29] визначають ризик як дія-
льність, що пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації не-
минучого вибору, у процесі якого є можливість кількісно і якісно 
визначити ймовірність досягнення передбачуваного результату, 
невдачі й відхилення від мети. На думку О.Я. Каспрук, 
І.Г. Черданцевої [25], ризик – це економічна категорія, яка відо-
бражає характерні особливості сприйняття зацікавленими 
суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних невизначено-
сті й конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управ-
ління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими 
загрозами й невикористаними можливостями. 
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Вищенаведені визначення дають підстави вважати, що всі 
тлумачення явища ризику пов`язані з невизначеністю, яка су-
проводжує фінансово-господарську діяльність підприємств і про-
являється через порушення. У певний період часу порушення в 
грошових потоках перетворюються на ризиковані. Однак виявля-
ти, розпізнавати та управляти ризиками у виробничому циклі 
підприємств щодо формування, розподілу й використання фінан-
сових ресурсів є справою працівників, які в постіндустріальній 
економіці отримали назву «людський капітал». З врахуванням 
вищезазначених особливостей економічний ризик – це вартісний 
вимір результатів фінансово-господарської діяльності людського 
капіталу через невикористані можливості в умовах невизначенос-
ті подій та недосконалості інформаційного забезпечення [11]. 

Визначення економічної сутності ризиків породжує причини 
їхнього виникнення на  різних етапах діяльності промислових 
підприємств під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які 
поділяються на фактори прямої та непрямої дії, об’єктивні та 
суб’єктивні. Причому, причини виникнення економічного ризику 
на підприємстві супроводжується умовами невизначеності, альте-
рнативними варіантами й мають три напрямки (рис. 4.3): 

 
 

Причини виник-
нення ризиків 

Суб’єктивізм 
людського капіталу 

Об’єктивні умови 
людського капіталу 

Недосконалість інформа-
ційних потоків 

Порушення факторів державного регулювання економіки  
 

Невизначенності економічної ситуації у часі 

через невикористанні 
можливості 

 
 

Рис. 4.3. Причини виникнення економічних ризиків 
на підприємствах [31] 

 
По-перше, це суб’єктивізм людського капіталу, який в прагнен-

ні до цілей підприємства не використовує всі свої можливості. По-
друге, це об’єктивні умови функціонування (економічні, політичні, 
природні чинники, демографічні фактори), у яких людський капі-
тал здатний робити помилки через недосконалість інформаційних 
потоків за всіма напрямками. По-третє, це порушення в регулю-
ванні економічних процесів з боку держави, зокрема в законодав-
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стві, грошово-кредитній та бюджетно-податковій політиці, у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності та соціальної політиці. 

Залежно від місця виникнення економічний ризик промисло-
вого підприємства поділяється на чистий та спекулятивний. До 
комерційних ризиків, які відносяться до спекулятивних, відносять 
майнові, виробничі та торговельні. Однак, промислові підприємст-
ва при проведені комерційних операцій обов’язково стикаються з 
загрозою понесення збитків або недоотримання прибутків у ре-
зультаті реалізації конкретних комерційних рішень чи видів ви-
робничо-збутової діяльності. Порушення впродовж цієї діяльності 
породжують виникнення маркетингових ризиків. Однак учені за-
значають, що проявитися маркетингові ризики можуть лише в 
сфері обігу в залежності від величини отриманого прибутку [38]. 
Маркетингові ризики ― це сукупність ризиків у маркетинговій 
сфері діяльності компанії, які полягають в ускладненні або немо-
жливості реалізації маркетингових цілей внаслідок впливу на дія-
льність компанії будь-яких можливих подій [36]. 

Економічна сутність економічного та маркетингових ризиків 
дає нам підстави вважати, що між ними існує певний зв’язок при 
проведенні фінансово-господарської діяльності підприємств та не-
минучість існування одного в структурі іншого. Це підтверджуєть-
ся нескінченним процесом виробництва, у ході якого промислові 
підприємства постійно виробляють свою продукцію з метою отри-
мання прибутку через її продаж потенційним покупцям. Вищеза-
значене дає підстави для вдосконалення загальної класифікації 
ризиків, у яку пропонуємо додати маркетингові ризики в струк-
туру комерційних. (рис. 4.4). Доцільно зазначити, що ця загальна 
класифікація ризиків за видами діяльності була нами раніше 
доопрацьована, окремо виділено ризики, пов’язані з людським 
капіталом й інформаційні ризики та встановлено, що виокремле-
ні ризики чинять найбільший вплив на всі види ризиків [9]. 

Характеристика маркетингових ризиків теж має свої класифі-
каційні складові за ознакою «місце виникнення ризику». Профе-
сором С.М. Ілляшенком було запропоновано науково обґрунтова-
ний підхід, у якому автор поділяє їх на дві групи: маркетингові 
ризики, спричинені впливом на підприємство факторів мікросе-
редовища та маркетингові ризиків, що виникають під впливом на 
підприємство факторів макросередовища: ризики мікро- та мак-
росередовища, що поділяються на зовнішні та внутрішні ризики. 
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Маркетингові 
 

 

Рис. 4.4. Загальна класифікація економічного ризику 
(авторська розробка) 

 
До зовнішніх або об’єктивних маркетингових ризиків відносять: 
1. Постачальницький ризик, пов’язаний з порушенням умов 

поставок вихідних сировини й матеріалів (переманювання спеці-
алістів, порушення умов постачання сировини, підвищення цін 
на сировину, погіршення якості сировини, віддаленість виробни-
чої бази; нестабільний фінансовий стан постачальника, зміна 
профілю діяльності постачальника). 

2. Конкурентний ризик; пов’язаний з діями конкурентів, тоб-
то прихід у галузь нових вітчизняних виробників, що випускають 
подібну продукцію; посилення конкуренції з боку іноземних ви-
робників; зниження цін на продукцію; випуск нової продукції, 
надання знижок на продукцію та застосування інших засобів 
стимулювання споживання; використання конкурентами рекла-
ми, що більше впливає на споживачів, дискредитація виробника, 
поширення неправдивої інформації; підвищення якості продукції 
конкурентів промислове шпигунство). 

3. Ризик, пов’язаний з діями торгових і збутових посередни-
ків (протидія інноваціям (відмова постачання сировини, що необ-
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хідна для виробництва нових товарів; пошкодження товару на 
його шляху від виробника до споживача; недоведення товару до 
цільових ринків ненадійний фінансовий стан посередника; від-
мова посередника проводити ту політику цін, якої дотримується 
виробник; недостатня кількість ділових зв’язків посередника, 
порушення умов посередницької угоди посередником). 

4. Споживацькі ризики – ризики, пов’язані з порушенням 
умов постачання сировини й матеріалів (можливість посередника 
переорієнтуватися на роботу з конкурентами; купівельна спро-
можність споживачів, консерватизм споживачів; несприйняття 
нових товарів, які відрізняються від традиційних; штрафи вна-
слідок перевірки функціонування підприємства КРУ, органами 
податкової служби, пожежної, санітарної безпеки). 

5. Ризик, пов’язаний із впливом контактних аудиторій (кре-
дитно-фінансових установ, органів державної та місцевої влади, 
засобів масової інформації, громадських організацій тощо). 

Внутрішні або суб'єктивні маркетингові ризики – це ризики 
одного внутрішнього чинника мікромаркетингового середовища, 
тобто самого промислового підприємства, які можуть породжувати 
зміни в його виробничо-збутовій діяльності. Дані проблеми су-
проводжуються зменшенням запланованого прибутку в процесі 
вирішення порушень оптимізації збуту промислових підприємств. 
До внутрішніх маркетингових ризиків відносять: 

– товарні ризики – ризики, пов’язані з товарною політикою 
(техніко-експлуатаційні характеристики, упакування, сервіс, то-
варна марка); 

– цінові ризики – ризики, пов’язані з ціновою політикою; 
– збутові ризики – ризики, пов’язані зі збутовою політикою; 
– комунікаційні ризики – ризики, пов’язані з комунікаційною 

політикою. 
Суб’єктивні маркетингові ризики промислового підприємства 

супроводжуються зменшенням обсягів реалізації продукції та 
зниженням цін на неї і загалом спричиняються: 

– недоліками цінової стратегії або завищеними цінами; 
– невідповідністю техніко-економічних параметрів продукції 

запитам споживачів; 
– неефективною системою збуту, яка не відповідає ринковим 

реаліям; 
– неадекватною цільовому ринку системою стимулювання збуту; 
– низькою конкурентоспроможністю продукції, методів її збу-

ту та підприємства-товаровиробника (продавця) взагалі. 
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Однак маркетингові ризики в середині підприємства як і еко-
номічний ризик породжуються невикористаними можливостями 
людського капіталу та його непрофесійними діями відносно про-
цесу виробництва. Тому до причин прояви суб’єктивних маркети-
нгових ризиків на промислових підприємствах слід віднести: ква-
ліфікацію і досвід керівників, фахівців і робітників (загальні та в 
обраній галузі діяльності залежно від профілю підприємства); 
освіту і систему перепідготовки кадрів; розподіл кадрів за віком; 
мотивацію праці та ступінь узгодженості інтересів власників, 
керівників і робітників; структуру управління, її гнучкість; сис-
тему управління якістю; трудову й технологічну дисципліну; стан 
обладнання; технології, що використовуються; забезпеченість 
ресурсами, зокрема обіговими, необхідних для успішного здійс-
нення фінансово-господарської діяльності; імідж підприємства в 
очах економічних контрагентів і широких кіл громадськості тощо. 

За результатами наукових досліджень зроблено висновок, що 
зовнішні маркетингові ризики більшою мірою впливають на про-
мислові підприємства та носять об’єктивний характер. Зазначимо, 
що на цю групу ризиків маркетологи підприємства можуть впли-
вати. Для зниження їхнього рівня підвищують ступінь обізнанос-
ті або поінформованості про економічних контрагентів та їхні 
можливі дії в конкретних ринкових ситуаціях, проводять дивер-
сифікацію постачальників, посередників і споживачів, розробля-
ють заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, 
застосовують елементи PR-заходів і пропаганди для формування 
сприятливого іміджу з огляду на контактні аудиторії та економі-
чних контрагентів тощо. 

Внутрішні маркетингові ризики промислових підприємств ві-
дносно зовнішніх носять суб’єктивний характер і є керованими з 
боку менеджерів відділу маркетингу. Ці ризики виникають через 
суб’єктивні причини й у процесі роботи підприємств яскраво про-
являються на стадії розробки поточних планів маркетингу. На 
інших стадіях, а саме маркетингового аналізу, маркетингового 
синтезу, стратегічного маркетингу, маркетингового контролю, ви-
конуються аналітичні маркетингові функції, які визначають орієн-
тири або фіксують отримані результати. Для того, щоб уникнути 
подвійного розрахунку, дублювання у врахуванні ризиків, будемо 
вважати, що активну роботу з впровадження  методів управління 
внутрішніми маркетинговими ризиками необхідно проводити на 
стадії поточного або операційного планування маркетингових дій. 
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Крім того, зазначимо, що вплив суб’єктивних маркетингових 
ризиків промислових підприємств можна мінімізувати за допомо-
гою підвищення кваліфікації кадрів служби маркетингу, залу-
чення до її роботи досвідчених фахівців, вивчення попереднього 
досвіду діяльності, ретельного контролю за маркетинговою діяль-
ністю тощо. 

За сьогоднішніх умов господарювання маркетинговий менедж-
мент як інструмент ефективного управління виробництвом набу-
ває все більшого значення. Управління маркетинговою діяльніс-
тю підприємства є цілеспрямованим та специфічним напрямом, 
так як здійснюється через аналіз, планування, організацію, моти-
вацію, реалізацію, облік, контроль, регулювання для досягнення 
мети маркетингу. Завдання управлінської діяльності відділу ма-
ркетингу вимагають від маркетологів здійснювати заходи з опти-
мізації збуту на підприємстві, при чому проводити цю оптимізацію 
з використанням сучасних методик та технологій, усіх своїх мож-
ливостей, здібностей, навичок та минулого досвіду. Для ефектив-
ної роботи відділу маркетингу потрібно значні ресурси системи 
управління підприємства направляти на формування, розвиток 
та підтримку високого рівня професіоналізму його працівників. 

Вищезазначене дає підстави вважати, що в межах управлінсь-
ких заходів на промисловому підприємстві, потрібно постійно 
вдосконалювати рівень ризик-менеджменту. Механізм ризик-
менеджменту необхідно впроваджувати як комплексний процес, 
що складається з таких етапів: 

На першому етапі менеджеру маркетингового відділу необхідно 
своєчасно виявити події, які є для підприємства несприятливими. 
Мета такого аналізу полягає у виявленні та класифікації ризиків, 
а також їх кількісній оцінці та прогнозуванні наслідків їх прояву 
для підприємства. Необхідно систематизувати інформацію співро-
бітників підприємства щодо виникнення можливих ризиків, а також 
здійснити діагностику ризиків за спеціальними методиками [9]. 

На другому етапі провести розробку сценарного аналізу 
управління маркетинговими ризиками промислового підприємст-
ва: зовнішніми та внутрішніми. 

На третьому етапі розробити заходи, завдяки яким маркетин-
гові ризики можливо мінімізувати. Спектр способів протидії ри-
зикам надзвичайно широкий. Можна виокремити кілька груп 
таких заходів: відмова від прийняття ризику означає відмову від 
здійснення проекту чи зміну способу його реалізації; зниження 
рівня ризикованості діяльності передбачає розробку конкретних 
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організаційно-технічних заходів на основі опрацьованих планів і 
програм; страхування ризиків передбачає формування страхових 
запасів зовнішніми організаціями та їх компенсаційне викорис-
тання; прийняття ризиків передбачає формування страхових за-
пасів підприємством. 

На 4 етапі проводяться заходи щодо створення механізму управ-
ління маркетинговими ризиками, основними функціями якого є: 
планування, організація, координація, мотивація та контроль. 

Таким чином, нами було встановлено, що по-перше, маркетин-
гові ризики мають взаємозв’язок з економічним ризиком і теж є 
вартісним виміром у вигляді недоотриманого прибутку промисло-
вих підприємств і проявляються через недосконалість інформа-
ційного забезпечення та неузгоджену роботу людського капіталу 
з питань обсягу реалізації або ціни товару, вибору ринків збуту 
продукції, розрахунку місткості ринку, визначення потужності 
виробництва, збутової мережі на передбачуваних ринках збуту; 
виходу на ринок та з питань, пов’язаних зі збутом продукції в 
умовах невизначеності економічної ситуації в часі. 

Вищенаведені міркування дають підстави віднести маркетин-
гові ризики, як зовнішні так і внутрішні, до комерційних, які є 
однією з основних класифікаційних складових економічного ри-
зику. Маркетингові ризики як невід’ємна складова економічного 
ризику полягають в ускладненні або неможливості реалізації 
маркетингових цілей через вплив на діяльність компанії втрат 
зацікавлених у продукті клієнтів, прорахунків маркетологів у 
сфері визначення цільового ринку збуту товару, жорстких марке-
тингових стратегій з боку конкурентів у цьому ринковому сегмен-
ті або зниження попиту на продукцію через її недостатню якість 
чи неможливість задовольнити очікування споживачів. 

В управлінні маркетинговими ризиками промислових підпри-
ємств потрібно враховувати основні причини виникнення еконо-
мічного ризику. Для прийняття ефективних рішень з питань мі-
німізації маркетингових ризиків менеджерам відділу маркетингу 
доцільно враховувати об’єктивні фактори, у яких людський капі-
тал здатний робити помилки через недосконалість інформацій-
них потоків, суб’єктивні – у яких можливості людського капіталу 
не використовуються, а також порушення в регулюванні економі-
чних процесів з боку держави в маркетинговій сфері діяльності 
промислових підприємств за умов невизначеності економічної 
ситуації в часі. 
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4.3. Управління маркетинговими ризиками 
інституційних інвесторів 

 

Розвиток маркетингу на фінансовому ринку вимагає фіксації 
властивостей сучасного економічного процесу Ринок і його учас-
ники знаходяться під впливом динамічних змін зовнішнього се-
редовища, які відбуваються у сферах геополітики, фінансів, тех-
нологій, інфраструктури, законодавства, соціальній психології. 
У зв’язку з цим маркетинг орієнтований на перспективу та пов'я-
заний з постійною зміною бізнес-середовища. Г. Мінцберг зазна-
чав, що поняття «гнучкості» стратегії» є засобом захисту від пос-
тійних змін бізнес-середовища. Обов’язковою умовою є наявність 
можливості встановлення стратегічної перспективи. Стратегічна 
перспектива залежить від ринкової ситуації й зміни конкурент-
них позицій бізнесу [33]. За умови такого стратегічного бачення 
вважають, що менеджмент спроможний адаптуватися до ринкової 
ситуації. 

Логіка корпоративних стратегій, що формується з місії та ос-
новних цілей діяльності була ефективною в умовах відносної ста-
більності ринкових взаємин і регулярності економічних процесів. 
В умовах нестабільності для стратегічного прагнення бізнесу за-
йняти лідируючі позиції необхідними є нестандартні антикризові 
рішення, засновані на нових маркетингових і ринкових можливо-
стях. 

Дж. Дей в епоху глобальної конкуренції обґрунтовує необхід-
ність побудови стратегічних цілей бізнесу щодо завоювання й 
утримання лідерських позицій. Він підходить до розробки страте-
гій розвитку як інноваційних дій для ведення конкурентної боро-
тьби. Досягнення переваги забезпечується стратегічними крока-
ми, до яких входять: створення стандартизованого базисного про-
дукту, можливість користування ємністю національних ринків, 
закріплення окремих сильних сторін бізнесу, раціональна проти-
дія суперникам у національному масштабі [16, c. 437]. 

Формування нового бізнес-середовища відбувається під впливом: 
1) глобалізації національних ринків; 
2) стандартизації споживчих переваг; 
3) регіоналізації партнерства. 
В умовах глобалізації бізнес-середовище набуває нових рис, 

пов’язаних з інформаційною технологією для орієнтації в змінах 
ситуації на національних ринках. Важливою умовою при цьому є 
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забезпеченість партнерства як у вертикальних, так і горизонта-
льних світових зв’язках. Логіка підприємництва полягає в здат-
ності учасників бізнес-середовища адекватно ідентифікувати 
причинно-наслідкові зв’язки й наслідки дій, спираючись на 
знання закономірностей – реакції середовища на прояви економі-
чної активності. 

Розвиток фінансової глобалізації  є економічною реальністю, у 
якій знаходяться національні фінансові ринки як системи 
 глобальної спільності, що організовуються незалежно від 
суб’єктивних чинників. Для підтримки цієї спільності необхідною є 
уніфікація бізнес-переваг, що спричиняє стандартизацію спожив-
чих цінностей. 

Наслідки прорахунків і помилок на фінансовому ринку вна-
слідок недостатньої стратегічної  підготовки бізнесу виникають 
значно швидше й сприймаються гостріше, ніж на товарному рин-
ку. Тому не випадково при розробці теорії маркетингу на фінан-
совому ринку необхідно управляти не тільки системою ризиків 
кінцевих кредиторів, професійних учасників і кінцевих позича-
льників грошових коштів, але й досліджувати маркетингові ри-
зики як загрози збитків чи недоотримування прибутків у резуль-
таті реалізації маркетингових рекомендацій при  побудові інно-
ваційних політик у маркетинговому середовищі. 

На думку вчених, класифікація маркетингових ризиків 
пов’язана з відокремленням об’єктивних та суб’єктивних ризиків, 
що виникають на етапах ринкових досліджень, ухвалення страте-
гічних маркетингових рішень та формування комплексу марке-
тингу [23, с.270]. 

Для учасників фінансового ринку найбільш привабливим преє 
трактування маркетингових ризиків за класифікацією російських 
науковців [35, с.166], оскільки вони відповідають вимогам до від-
повідних їм ухвалюваних стратегічних рішень: 

– фінансовий ризик – імовірність зниження рівня прибутково-
сті  інвестицій у різних цільових сегментах; 

– ризик конкуренції – імовірність негативного впливу факторів 
зовнішнього середовища та втрата стійкості конкурентних переваг; 
різнонаправленість тиску конкурентних сил на бізнес; 

– валютний ризик – імовірність виникнення низької  ліквід-
ності інвестицій і конвертованості  вкладень; 

– політичний ризик – імовірність політичних змін у державі, 
обмеження фінансової діяльності національних інвесторів; 
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– функціональний ризик – імовірність політичних змін у дер-
жаві, обмеження фінансової діяльності національних та інозем-
них інвесторів. 

Фінансовий ризик виникає за умови недостатньої підтримки 
маркетингових інновацій. Для зменшення впливу такого ризику 
визначаються основні стратегічні альтернативи розвитку бізнесу 
та величина залучення додаткових інвестицій при нестачі влас-
ного капіталу. У теорії маркетингу та менеджменту такі дії пов'я-
зані з ранжуванням стратегічних завдань за пріоритетністю і 
терміновістю виконання, Це вимагає своєчасного переосмислення 
ринкових стратегій  бізнесу інституційних інвесторів, пошуку 
нових конкурентних переваг або підтримки завойованих. 

Ризики, пов’язані зі зміною характеру конкуренції, залежать, 
перш за все, від стану зовнішнього  середовища. Згідно з резуль-
татами «шкали для оцінки нестабільності зовнішнього середови-
ща», що запропонована І. Ансоффом існують різні типи дій суб'єк-
тів ринку залежно від  стану відповідних параметрів стабільності 
(звичайність, динамічність, передбачуваність) [7, с. 17]. За на-
стання кризових умов функціонування учасників фінансового 
ринку стан зовнішнього середовища характеризується нестабіль-
ністю, головним наслідком якої стає непередбачуваність інститу-
ційних змін. 

Стійкість позицій інституційних інвесторів знаходиться під 
впливом як дискретних, так і динамічних змін конкурентного 
оточення, коли завойована конкурентна перевага втрачає влас-
тивість переваги. Проблема полягає у визначенні маркетингових 
інновацій для утримання конкурентних позицій бізнесу в умовах 
кризи. 

Проблема конкурентних переваг розглядається в умовах фор-
мування інноваційного лідерства організаційного та функціона-
льного характеру та переваг, що залежать від сили впливу чин-
ників зовнішнього середовища. 

Вирішення потребують ті частини  проблеми, які пов'язані з 
побудовою та реалізацією конкурентних стратегій інституційних 
інвесторів, що засновані на конкурентних перевагах, що дозволя-
ють утримати докризові або досягти бажаних позицій. Ефектив-
ність впровадження конкурентних стратегій розвитку фінансово-
го бізнесу можливо визначити за допомогою оцінки рівня страте-
гічних вкладень у зону господарювання компанії. За І. Ансофом 
такі вкладення входять у такі категорії витрат: 
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– вкладення в підтримку основних фондів для забезпечення 
спроможності  збутової системи, маркетингу, науково-дослідних 
та конструкторських розробок; 

– вкладення в стратегію – витрати на стратегічне планування, 
дослідження ринків, розроблення нової продукції; 

– вкладення в потенціал компанії – витрати на навчання пер-
соналу, забезпечення сучасного технологічного обслуговування, 
на створення функціональних підрозділів [8, с.46]. 

Джерелами ринкових переваг є сильні стратегічні можливості 
бізнесу з орієнтацією на витрати, цінність для споживача, ринко-
ва частка, завойована й перспективна для компанії в майбутньо-
му. Професійні навички менеджерів повинні бути направлені на  
освоєння концепції стійкості конкурентної переваги в умовах вну-
трішньосистемної та міжсистемної конкурентної боротьби. 

Внутрішньосистемна конкуренція полягає в перевагах, які вла-
сники заощаджень віддають тим або іншим фінансовим установам 
і фінансовим активам у межах одного з сегментів фінансового рин-
ку. Внутрішньосистемна конкуренція визначає характер маркети-
нгових дій конкурентів: 

– досягнення середньоринкового рівня продаж фінансових 
послуг; 

– зміни стратегій позиціонування гравців та їхніх послуг; 
– завоювання бажаної ринкової частки; 
– вибір стилю ринкової поведінки (наступальний або  

оборонний); 
– характер і ступінь агресивності  конкуренції; 
– переоцінка маркетингових конкурентних стратегій. 
Міжсистемна конкуренція відображає суперництво між грав-

цями інституційних інвесторів банківського та небанківського 
типів, яке можливо прослідкувати за рівнем накопичення і роз-
поділу інвестиційних ресурсів та надання фінансових послуг за 
правилами та іншими актами законодавства. Так, активи держа-
вних банків та фінансових установ небанківського типу станом на 
31.12.2011 року складали 1 134, 2 млрд. грн, у тому числі – у бан-
ків 93 % (1 0 54,3 млрд. грн), у небанківських фінансових уста-
нов – (7%) – 79, 9 млрд. грн. Характерним залишається перевага 
банківського сектору[34, с. 1]. 

Оцінка характеру маркетингових дій дає можливість виявити 
орієнтацію найбільш небезпечних конкурентів для здійснення 
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порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) й упередженого позиціону-
вання серед конкурентів. 

Ідея полягає в тому, що  в умовах кризи для одержання нових 
або закріплення існуючих конкурентних переваг бізнесу, необхідно 
заздалегідь визначити його  перспективність. У теорії  антикризо-
вого маркетингу для оцінки перспективності бізнесу зазвичай про-
понується модель п’яти ринкових сил галузевої конкуренції 
М.Портера: інтенсивність конкуренції усередині галузі; можли-
вість взаємозаміни фінансових послуг; відносини між постачаль-
ником і продавцем; сила споживачів; бар’єри для входу нових кон-
курентів (інституційні). 

Політичний ризик, з точки зору маркетингу, краще відобража-
ти, використовуючи методику його ранжування за 16 рангами, 
запропоновану фахівцями Міжнародного валютного фонду 
 в 2000 р. За вказаними рангами оцінюється стан трьох ключових 
параметрів: ситуація в країні (від стабільної до нестабільної); 
можливість появи політичного ризику (у короткостроковому, се-
редньостроковому, довгостроковому періодах); відношення уряду 
до зобов’язань з виплати зовнішнього боргу (від позитивного до 
неоднозначного й несприятливого). 

Для інституційних інвесторів зниження політичного ризику 
можливо досягти, використовуючи стратегічні маркетингові дії в 
процесі інвестування (укладання контракту) та після інвестуван-
ня. Одним із джерел мінімізації політичного ризику «до інвесту-
вання» у теорії маркетингу пропонується «вертикальна інтегра-
ція», що передбачає об’єднання гравців з постачальниками фі-
нансових ресурсів, виробниками фінансової послуги та торговими 
посередниками. Після укладення контракту з інвестування 
приймається «горизонтальна інтеграція» (об’єднання  з конкурен-
тами). Крім того, в обох періодах важливим є використання фі-
нансового страхування. 

Ігнорування деяких функцій маркетингу і, перш за все, інно-
ваційних свідчить про нерозвиненість стратегічних та ключових 
компетенцій менеджменту з маркетингу компанії. Це не дає мо-
жливості здійснити адекватну оцінку ринкової ситуації в умовах 
економічних змін, що стимулюють появу нових фінансових про-
дуктів та інструментів через зміну мотивації попиту, пропозиції й 
законодавчих можливостей та обмежень щодо фінансових послуг. 

Так, наприклад, цінові інновації в діяльності інститутів спіль-
ного інвестування (ІСІ), пов’язані, перш за все, зі встановленням 
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моменту  покупки або продажу фінансових інструментів для фор-
мування єдиної інвестиційної політики за допомогою інвестицій-
ного портфеля. Оскільки полем діяльності ІСІ є, в основному, 
фондовий ринок, і, перш за все, ринок акцій. 

Необхідним є врахування чинника психології учасників рин-
ку. Зміна цін акцій зазвичай знаходиться під впливом основних 
чинників – реальних і очікуваних активів та грошових потоків 
компанії-емітента. 

Дослідження графіка поведінки цін акцій, на думку технічних 
аналітиків, дозволяє визначити майбутню динаміку [30, с.15]. Ос-
новним поняттям при дослідженні динаміки цін є тренд (тенден-
ція). Вважається що, якщо ринкова вартість цінного паперу росте 
або знижується, то така ситуація триває до виникнення ринкової 
ситуації, яка може вплинути на існуючі тенденції. Зміна цін часто 
відбувається усередині торгового інтервалу, який обмежений ліні-
єю тренда й межею торгового інтервалу. У разі тенденції до підви-
щення ціна акцій зростає до верхньої межі торгового інтервалу, 
після чого фіксація прибутку (продаж акцій інвесторами після їх 
зростання) призводить до зниження ціни до лінії тренда (корекції). 
Якщо ціна акцій перетинає лінію тренда, то це означає закінчення 
поточної тенденції. Ціна, за якої може відбутися зміна тренда або 
до якої триватиме корекція, називається рівнем підтримки (опори). 
Вважається, що існує рівень цін, за якого інвестори з певних при-
чин готові купувати або продавати акції. Якщо ціна акцій перети-
нає рівень підтримки (опори), це може означати зміну тенденції. 

Кваліфікований менеджер і фахівець з маркетингу повинні 
володіти умінням грамотного визначення часу покупки-продажу 
акцій окремих емітентів. Згідно з теорією управління інвестиція-
ми існують такі підходи до визначення часу покупки або продажу 
акцій: порівняльний метод, заснований на дослідженні відно-
шення числа акцій, що збільшилися в ціні до кількості акцій, що 
зменшилися в ціні; метод протидії − застосовується під час мар-
кетингових досліджень  (опитування брокерів); метод, заснований 
на зміні обсягу торгів; метод індикаторів, заснований на історії 
цін операцій і обсягів торгів, тощо. 

Очевидно, що при визначенні стратегій діяльності ІСІ, не мо-
жна не враховувати корпоративні інноваційні дії компаній-
емітентів, які можуть істотно вплинути на рух цін акцій і на за-
гальну кон’юнктуру фондового ринку. 
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Отже, маркетинговий ризик – це рівень недосягнення ринко-
вих можливостей як результат неправильно ухвалення стратегіч-
них рішень. Вихід на фінансовий ринок без належної стратегічної 
маркетингової підготовки бізнесу майже одразу виводить відпові-
дного «гравця» − фінансову компанію в аутсайдери й дуже часто 
призводить до втрати довіри до фінансового бізнесу. 

Управління  маркетинговими ризиками характеризується сво-
єрідною логічною послідовністю. Визначальним є ухвалення ке-
рівництвом  концепції управління маркетинговими ризиками, що 
передбачає посилення маркетингової спрямованості фінансового 
бізнесу на ринок і клієнтів з метою формування попиту на фінан-
сові послуги. 

 
 

4.4. Управління інвестиційними ризиками 
інноваційних проектів в агропромисловому виробництві 

 

Інвестиційне рішення відрізняється від інших управлінських 
рішень тим, що воно направлене на забезпечення процесу роз-
ширеного відтворення та допускає використання частини додат-
кового суспільного продукту для підвищення якості та збільшен-
ня кількості всіх елементів продуктивних сил суспільства. 

Інвестиційне рішення у сфері сільськогосподарського вироб-
ництва має стратегічну спрямованість, якщо його реалізація 
пов’язана з попередженням дій навколишнього середовища (мо-
жливості й загрози) і з урахуванням специфіки організації (силь-
ні й слабкі сторони). У зв’язку з цим виділимо такі характеристи-
ки економічних інтересів, наявність яких дозволяє зарахувати 
інвестиційне рішення до розряду стратегічних: інноваційний ха-
рактер; безповоротність наслідків; спрямованість на перспективу 
підприємства; невизначеність альтернатив і самостійна роль про-
цедури їх формування; суб'єктивність. 

Прискорення й ускладнення змін у зовнішньому середовищі, 
які обумовлюють формування стратегічної спрямованості інвес-
тиційних рішень, примушують шукати шляхи підвищення обґру-
нтованості ухвалених управлінських рішень. Для стратегічних та 
інвестиційних рішень це означає розв’язання проблеми враху-
вання чинника ризику як можливості небажаного розвитку подій. 
Виникнення ризику в обох випадках пов'язане з тим, що у момент 
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ухвалення рішень практично неможливо одержати точні й повні 
дані про віддалене в часі середовище реалізації рішень, про всі 
діючі або потенційні внутрішні й зовнішні чинники. 

Це обумовлює необхідність застосування стратегічного підходу 
до розроблення й обґрунтування інвестиційного рішення в АПК з 
урахуванням чинника ризику. З приводу цієї проблеми існує дві 
точки зору: 

− з одного боку пропонується стратегічні рішення з фінансових 
позицій розглядати як інвестиційні і, відповідно, для їхнього 
обґрунтування використовувати методи інвестиційного аналізу, 
адаптовані для врахування дій зовнішнього середовища; 

− з іншого боку вважається, що оскільки схожість між двома 
типами рішень тільки зовнішня, а відмінності достатньо значні, то 
для обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень необхідно 
розробляти нові концепції й методологію. На нашу думку,  
у процесі обґрунтування стратегічного інвестиційного рішення не 
варто змішувати його стратегічну й інвестиційну складові.  

Інвестиційний аспект обґрунтування рішення в даному випад-
ку, повинен виконувати роль вартісного виразу доцільності реалі-
зації рішення. Це означає, що першою вимогою, яку повинне за-
довольняти ухвалене рішення, є відповідність рішення стратегії 
організації, як комплексу взаємоузгоджених рішень, що забезпе-
чують її виживання в сучасних умовах і в довгостроковій перспек-
тиві. Не варто ухвалювати рішення, реалізація якого призведе до 
значних збитків внаслідок дії чинника ризику. Сутність поняття 
«стратегічне інвестиційне рішення», на нашу думку, полягає у 
використанні стратегічного підходу до обґрунтування інвестицій-
ного рішення, обумовленого сучасними умовами ведення сільсь-
когосподарського виробництва. 

Економічна синергетика дозволяє досліджувати природу стра-
тегічного інвестиційного рішення в АПК як результату процесу 
взаємодії різних компонентів виробничої системи. Її використання 
як інструменту дослідження необхідне, оскільки економічна сине-
ргетика розкриває еволюцію системи на основі принципів самоор-
ганізації, яка припускає утворення трансформаційного потенціа-
лу в середині самої системи, а також в умовах взаємодії її компо-
нентів. Такий підхід особливо актуальний для організації аграр-
ного виробництва, так як тут здійснюється процес розробки й реа-
лізації стратегічних інвестиційних рішень, метою якого є якісна 
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зміна підприємств на основі їхніх сильних сторін з урахуванням 
взаємодії із зовнішнім середовищем. Економічна синергетика, яка 
протиставляє детермінізму процеси ймовірності, що допускають 
нелінійні зв’язки, характеризує сутність стратегічного управління 
в АПК, забезпечує його адаптацію до несподівано виникаючих 
загроз і можливостей у зовнішньому середовищі на основі потен-
ціалу підприємств у сучасних умовах ведення аграрного бізнесу. 

Економічна синергетика пов’язана з кооперативною взаємоді-
єю різних підсистем, а тому вона проявляється як самоорганізація 
загальної економічної системи. За положеннями економічної си-
нергетики постійно стійкої еволюційної економічної системи 
практично не існує. 

Еволюційна система завжди схильна до трансформуючих дій 
зовнішніх і внутрішніх сил. Коли система проходить деякі крити-
чні значення зовнішніх параметрів, то в ній можуть виникнути 
раптові зміни внутрішньої структури, що характеризують нестій-
кість економічної системи Складна взаємодія між нестійкістю 
системи й вказаними діями суб’єктів приводить економічну сис-
тему в рух. Дослідження показують, що дані положення економі-
чної синергетики дозволяють пояснити внутрішню сутність стра-
тегічного інвестиційного рішення в АПК як прояв необхідності 
реагування на дії навколишнього середовища. У той же час опра-
цьовування й реалізацію стратегічного інвестиційного рішення в 
АПК можливо розглядати як результат взаємодії великої кількос-
ті носіїв економічних інтересів підприємств, схильних до впливу 
внутрішніх і зовнішніх сил на різних рівнях. 

З погляду економічної синергетики нестійкість економічної си-
стеми й взаємодія між її елементами в сукупності виступають як 
джерело розвитку підприємств і галузі, яка виражається в зміні 
їхньої поведінки й внутрішньої структури (рис. 4.5). Галузі агроп-
ромислового комплексу можна розглядати як інвестиційну систе-
му вищого рівня, ураховуючи такі основні елементи як конкурую-
чі підприємства, постачальники, споживачі й ринок робочої сили, а 
системи нижчого рівня – підприємство, що включає потенціал і 
систему управління. Стратегічне інвестиційне рішення розгляда-
ється як внутрішній інструмент еволюції, за допомогою якого підп-
риємства досягають якісних змін у своїй структурі й поведінці, що 
приводить до еволюції системи вищого рівня – галузі. 
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Рис. 4.5. Взаємодія елементів економічної системи 
 
У більшості випадків визначення стратегічного інвестиційного 

рішення формується з погляду економічної синергетики як 
управлінська дія, спрямована на якісну зміну об'єкту управління, 
вироблена в ході взаємодії системи управління і потенціалу, які в 
сукупності забезпечують здатність підприємства до трансформації 
своєї структури і поведінки, що в свою чергу обумовлює проблеми 
інвестиційних ризиків. На основі застосування методів розрахун-
ку ризику при обґрунтуванні його чинників та інвестиційних рі-
шень, що характеризують специфіку об'єкту дослідження, необ-
хідно розглянути можливість якісної зміни структури і поведінки 
об'єкту з метою його успішного функціонування в умовах склад-
ного ринкового середовища. Така зміна повинна ґрунтуватися на 
взаємодії елементів виробничої системи як на рівні зв’язків підп-
риємства із зовнішнім оточенням, так і на рівні його внутрішніх 
зв'язків. Реалізація вітчизняної моделі інноваційного розвитку є 
системною проблемою, яка передбачає інноваційну реструктури-
зацію всіх секторів економіки і має однією зі своїх вагомих скла-
дових завдання широкомасштабного залучення до участі у цих 
процесах лізингових підприємств. Це потребує формування інвес-
тиційної політики, спрямованої на підвищення інвестиційної 
активності лізингового сектора підприємництва і на потребу рес-
труктуризації економіки. Сьогодні форми й механізми лізингово-
го інвестування реструктуризації економіки мало досліджені. 

При розробленні інвестиційних рішень важливо не тільки іде-
нтифікувати можливі ризики, але й мати стратегію їх зниження, 
іншими словами,  управління ними. 
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Управління і ризик є взаємозв’язаними компонентами еконо-
мічної системи, адже управлінські рішення можуть характеризу-
вати непередбачувані ситуації. Це проявилося на початковому 
етапі трансформації української економіки: втрата управління 
нею призвела до ситуації тотального ризику для будь-яких видів 
господарської діяльності. Відновлення управління на макрорівні 
вимагає реалізації конструктивних господарських рішень щодо 
ризику на мікрорівні. 

Загальний концептуальний підхід до управління інвестицій-
ним ризиком полягає у: виявленні можливих наслідків підприє-
мницької діяльності в ризиковій ситуації; розробленні заходів, що 
не допускають, запобігають або зменшують розмір збитку від дії 
до кінця неврахованих ризикових чинників і непередбачених 
обставин; реалізації такої системи адаптації господарської діяль-
ності до ризиків, за допомогою якої можуть бути не тільки нейт-
ралізовані або компенсовані негативні можливі результати, але й 
максимально використані шанси отримання високого господарсь-
кого доходу. 

Дефініції «управління ризиком», що відображені в спеціальній 
літературі, є вузькими, коли мета управління зводиться до «усу-
нення» або «зменшення» ризику, «ослаблення його негативних 
впливів на результати господарської діяльності». Визначення 
управління інвестиційним ризиком повинно базуватися на його 
економічному змісті. Виходячи з цього, слід погодитися з визна-
ченням, що управління ризиком – це процес виявлення рівня ви-
значеності (відхилень в прогнозованому результаті), ухвалення й 
реалізації управлінських рішень, що дозволяють запобігати або 
зменшувати негативну дію на процес і результати відтворення 
випадкових чинників, одночасно забезпечуючи високий рівень 
підприємницького доходу. 

Управління господарським ризиком в інвестиційній діяльності 
включає стратегію й тактику ризик-менеджменту. Перша базуєть-
ся на довготривалих цілях та оцінках невизначеності господарсь-
кої ситуації та ефективних методах досягнення цих цілей впро-
довж тривалого періоду часу. Стратегія – це наука й мистецтво 
управління інвестиційним ризиком, які засновані на довгостро-
ковому прогнозуванні, стратегічному плануванні, розробленні 
обґрунтованої концепції й програми, адаптованої до невизначено-
сті системи, що дозволяє не допускати або зменшувати несприят-
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ливу дію на результати відтворення стохастичних чинників і, го-
ловне, одержувати високий господарський дохід. Стратегія зумо-
влює тактику, тобто сукупність методів, прийомів, що використо-
вуються в конкретних умовах господарської ситуації для досягнен-
ня поставлених цілей, що не суперечать довготривалим цілям. 

Дієвим методом ризик-менеджменту є процес оволодіння ри-
зиком. Застосування цього методу цілком доцільне і навіть необ-
хідне, коли потенційні втрати незначні, і робиться все можливе 
для уникнення або мінімізації збитку від наслідків непередбаче-
них обставин та, головне, чітко визначені можливості отримання 
високого підприємницького доходу. Щоб свідомо йти на ризик, 
підприємець повинен опиратися на знання економічних, природ-
них, інших законів і закономірностей, економічну відповідаль-
ність та належний обсяг інформації, науково розроблену теорію 
ухвалення управлінських рішень і механізм їхньої реалізації. У 
процесі організації управління ризиком виділяють два етапи: 
підготовчий і основний. У цілому ж організація управління ризи-
ком є системою взаємозв’язаних у єдину технологію процесів 
управління, яку можна подати у вигляді схеми (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Схема організації ризик-менеджменту 
в інвестиційній діяльності підприємств АПК 

 
Її реалізація залежить від врахування складності і різноманіт-

тя чинників інвестиційного ризику (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Система факторів, які впливають на ступінь ризику 
 
Зовнішні чинники є основними, так як визначають рівень ри-

зикової інвестиційної діяльності в Україні. Управління ними 
важко формалізувати. 

З внутрішніх чинників ризику до основних відносяться: 
– некомпетентність персоналу лізингових компаній; 
– відсутність досвіду, знань і оперативної ділової активності; 
– розумний авантюризм, надмірна довірливість у відносинах 

з партнерами; 
– прагнення швидкої вигоди в збиток розвитку та ін. 

Вітчизняні підприємці, як правило, не можуть одержати якіс-
них і професійних консультацій не тільки в державних структу-
рах, але й у спеціалізованих приватних підприємствах та інозем-
них спонсорів. 

Проблема ризику й доходу в сучасних умовах є однією з клю-
чових в інвестиційній діяльності господарств агропромислового 
комплексу. Питання про ризик не відокремлюється від господар-
ського механізму та різних факторів, що впливають на діяльність 
цих підприємств, особливо від того господарського середовища, у 
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якому ризик виявляється і яке сприяє або ж перешкоджає його 
розрахунку. 

Це положення пов’язане, перш за все, з принциповою зміною 
умов економічної діяльності та виникненням нових суб'єктів інве-
стиційного процесу, необхідністю зміни теоретичних і практичних 
підходів до аналізу інвестиційних проектів, а також зростанням 
ролі управляючої складової і, адекватних сучасним умовам госпо-
дарювання в АПК, критеріїв оцінки ризиків. Тобто сфера дії інве-
стиційних рішень характеризує процеси виробництва. Ідеться 
мова не тільки про сам процес агропромислового виробництва, 
його нарощування до попереднього рівня, але й про розширене 
відтворення, капіталовкладення й інші дії, пов’язані з економіч-
ним розвитком АПК. 

Пропонуємо наступну систематизацію ризиків в АПК, основою 
якої є джерела їхнього виникнення у відтворювальному процесі з 
урахуванням їхнього утворення в зовнішньому, по відношенню до 
АПК, середовищі й у його внутрішній структурі. Є такі джерела 
ризиків у переробних галузях АПК: 

1) негативні зміни в якості та кількості чинників виробництва. 
У переробній галузі це, перш за все, якість сировини, що постача-
ється виробничою сферою АПК і незадовільний рівень якості 
устаткування, невідповідність його виробничому процесу; 

2) умови реалізації виробленої продукції. Форми прояву: погі-
ршення співвідношення попиту й пропозиції, пов’язана з цим 
несприятлива для виробника зміна ринкових цін, посилення 
конкурентної боротьби, підвищення тарифів на транспортування 
або витрат на зберігання продукції; 

3) небажані зміни в грошово-кредитній політиці: великий де-
фіцит бюджету, значні коливання валютних курсів, курсу націо-
нальної валюти, високі темпи інфляції, різке підвищення ставок 
рефінансування НБУ та відсотків за кредитами комерційних ба-
нків, постійні, великої амплітуди коливання курсів державних та 
корпоративних цінних паперів і т.д.; 

4) зміна економічної політики в сфері застосування методів 
протекціонізму, лібералізація економіки, послаблення або поси-
лення податкового тягаря, регулювання експорту і імпорту і т.д. 

Проаналізовані джерела економічних ризиків характерні для 
будь-якої галузі народного господарства. Важливим є визначення 
змін, які відбуваються в сфері управління ризиком при переході 
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від адміністративно-командної до ринкової економіки. В адмініст-
ративно-командній економіці проблема ризиків в агропромисловій 
сфері не мала такої гостроти, як в перехідний період. Це поясню-
ється тим, що значну частину втрат від ризиків компенсувала дер-
жава, розподіляючи збиток між іншими галузями та кінцевими 
споживачами. У нинішній період в Україні система раціонального 
розподілу ризиків поки що не створена. Більше того, сама держа-
ва нерідко є основним джерелом ризику, що проявляється в нев-
часній оплаті закупленої продукції, установленні нових митних 
правил, які дезорієнтують виробників. Сюди також відноситься й 
високий рівень заборгованості по заробітній платі працівникам 
бюджетної сфери, що прямо впливає на продовольчий спожива-
цький попит. 

Як свідчить практика, труднощі розрахунку ризиків виника-
ють на етапі обґрунтування ефективності інвестиційних проектів. 

Проблема полягає в тому, що в загальноприйнятій системі 
оцінок ефективності інвестицій країн з розвиненою ринковою 
економікою основною є група дисконтованих показників, розра-
хунок яких охоплює великі проміжки часу – 5-10 років і більше. 
Отримання необхідної первинної інформації для обґрунтування 
ефективності інвестиційних проектів за визначеними показника-
ми (динаміка цін, норми амортизації, частка капітальних витрат, 
рух попиту й пропозиції за видами продукції та послуг) є склад-
ним завданням у стабільній ринковій економіці. Крім цього, ви-
сокий кредитний відсоток банків часто робить неприйнятним 
апарат дисконтування. 

Усе це обумовлює наявність високого рівня невизначеності, 
який призводить до виникнення різноманітних ризиків. 

Господарська діяльність полягає у виконанні ухвалених рі-
шень на різних рівнях управління, що можуть бути пов'язані з 
ризиком і мотивуватися наявністю великої кількості наперед не-
передбачених чинників невизначеності. 

Сучасна концепція прийнятного ризику в стратегічному пла-
нуванні випливає з визнання того факту, що завжди існує ризик 
не реалізувати намічений план, оскільки неможливо повністю 
усунути потенційні причини, які можуть привести до небажаного 
розвитку подій і в результаті – до відхилення від обраної мети. 
Ця концепція орієнтує підприємства на рішення, обґрунтовані 
аналізом ризику, що супроводжуються комплексом заходів щодо 
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пом’якшення або нейтралізації наслідків прояву його чинників.  
Її роль полягає у формуванні свідомого відношення до ризику й у 
такій організації процесу управління, щоб чинник ризику, що 
утворився, не став несподіванкою для керівника і, щоб не довело-
ся поспішно ухвалювати необґрунтовані рішення. Отже, високий 
рівень ризику не повинен бути підставою до відмови від ухвален-
ня рішення. Детальний аналіз ризику й розроблення заходів, що 
зменшують його негативні наслідки до прийнятного рівня, як 
правило, дозволяють ухвалювати високо ризикові. При цьому 
загрозою можуть бути незначні втрати, прийнятні або допустимі 
для суб’єкта господарської діяльності. 

Таким чином, вирішити поставлені завдання або досягти за-
планованого результату можна тільки в тому разі, коли є можли-
вість передбачення відхилень від мети та запобігання пов’язаним 
з цим втратам. 

 
 

4.5. Актуалізація плану функціонування ланцюга поставок 
в умовах управління ризиком 

 

Планування ланцюга поставок у складі тактичного плану пе-
редбачає регулярну актуалізацію інформації, що визначає необ-
хідність внесення змін в існуючий план з причин, по-перше, від-
хилення існуючого попиту від його прогнозу, а відтак відповідної 
зміни структури та рівнів запасу матеріалів, напівфабрикатів, 
готових виробів; по-друге, настання тих чи інших ризиків у будь-
якій ланці ланцюга поставок, що вимагає відповідного врахуван-
ня в процесі актуалізації тактичного плану, а в перспективі – 
активного впливу на ймовірність їх настання з очікуваними па-
раметрами. 

Економічна діяльність нерозривно пов’язана з чинниками ви-
падковості, невизначеності, обмеженістю інформації, з помилка-
ми прогнозування, тобто з ризиком, тому питання управління 
ним досліджуються багатьма вченими [13, 27]. Сьогодні ймовір-
ність ризиків у ланцюгах поставок значно збільшилась тому, що у 
зв’язку з глобалізацією вони стають більш складними [3, 27]. 

Управління ризиком ланцюга поставок передбачає отримання 
необхідної інформації в результаті проведених спостережень, 
опитувань працівників і формування бази даних, що дасть мож-
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ливість ідентифікувати чинники ризику, визначити ймовірність і 
ступінь їх впливу на ефективність бізнес-процесів, скласти реєстр 
ризиків, матрицю ризиків, а також розробити послідовність дій і 
окремих завдань у межах ланцюга поставок. 

 
Таблиця 4.3. Реєстр ризиків, ідентифікованих на підприємстві 
(фрагмент, за даними [4]) 
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Опера-
ційні 

кадри: сфери 
обов’язків, 
час роботи, 
договір 

приписування 
обов’язків, відсут-
ність документації 

правові акти, внут-
рішні врегулювання, 
поточний і загальний 
нагляд, контроль 

2 3 6 

Стра-
тегічні 

матеріальне 
господарст-
во: інвента-
ризація 

проведення 
інвентаризації з 
порушеннями, 
неналежний облік 

правові акти, внут-
рішні врегулювання, 
сфера обов’язків, 
поточний і загальний 
нагляд, контроль  

4 4 16 

Опера-
ційні 

охорона 
середовища 

охорона сере-
довища з пору-
шеннями 

правові акти, внут-
рішні врегулювання, 
поточний і загальний 
нагляд, контроль 

2 4 8 

Опера-
ційні 

комп’ютерне 
устаткування 
і комп’ютерні 
системи 

поломка 
комп’ютерів, 
систем 

правові акти, інстру-
кції, сфера 
обов’язків, поточний 
і загальний нагляд, 
внутрішній контроль 

4 5 20 

Опера-
ційні 

комунікація 
та обіг доку-
ментів 

відсутність відпо-
відної системи 
внутрішнього 
контролю 

правові акти, сфера 
обов’язків, поточний 
і загальний нагляд, 
внутрішній контроль, 
статут 

4 4 16 

Опера-
ційні 

інформаційні 
системи 

відсутність відпо-
відного управлін-
ня системами й 
проектами 

правові акти, внут-
рішні врегулювання, 
інструкції, сфера 
обов’язків, контроль 

3 4 12 

Стра-
тегічні 

управління 
підприєм-
ством 

відсутність відпо-
відного управлін-
ня організацією 

правові акти, статут, 
організаційна струк-
тура, поділ завдань, 
контроль 

4 5 20 
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Управління ризиком у ланцюгу поставок вимагає розроблення 
процедур, пов’язаних із систематизацією дій, які необхідно реалі-
зувати, документацією рішень, які приймаються, і розробленням 
плану контрольних дій. Це дає можливість управляти ризиком, 
що охоплює такі етапи: ідентифікацію ризику; визначення при-
чин ідентифікованого ризику; установлення наслідків ризику; 
установлення впливу ризику на функціонування бізнес-процесів; 
оцінку виду й категорії ризику; установлення зв’язку ризику з 
цілями функціонування ланцюга поставок. Етап ідентифікації 
ризику слід починати з визначення стратегічних й операційних 
цілей, ступеня їх зв’язку з логістичними процесами, а також 
встановлення можливих загроз. Надалі необхідно створити реєстр 
ризиків. Реєстр ризиків є документом, який містить співставлен-
ня ідентифікованих груп ризику, а також систематизацію окре-
мих загроз відносно стратегічних й операційних цілей організа-
ції. У табл. 4.3 поданий фрагмент реєстру ризиків з ідентифіко-
ваними цілями й загрозами, які пов’язані з контрольними меха-
нізмами (максимальне значення важливості чинників – 4, а оці-
нки впливу – 5). 

Для ідентифікованого ризику в поєднанні з функціонуючим 
контрольним механізмом, необхідно здійснити аналіз, який поля-
гає у встановленні ймовірності ризику (стовпчик 7), а також сту-
пеня важливості впливу (стовпчик 6), що дозволяє встановити 
бальну оцінку (стовпчик 8). 

Після здійснення ідентифікації загроз доцільно сформувати 
матрицю ризику (рис. 4.8), на якій розміщено сфери ризику з вра-
хуванням бальних оцінок. Низький ризик (бали від 1 до 4). Сере-
дній ризик (бали від 5 до 10). Високий ризик (бали від 12 до 25) – 
це сфера аналізу, яка вимагає втручання підприємства в першу 
чергу і, яка має вплив на ключові цілі, які реалізуються бізнес-
процесами. 

Для кількісного аналізу ризику використовують різні методи. 
Серед них [13], як показують дослідження, найбільш поширени-
ми для вирішення економічних проблем є такі: метод аналогій; 
аналіз еластичності (вразливості); аналіз методами імітаційного 
моделювання; аналіз ризику можливих збитків тощо. Детальний 
аналіз цих методів подано в [12], при чому досліджено їх перева-
ги й недоліки, виділено типові зони ризику (безризикова зона, 
зона допустимого ризику, зона критичного ризику та катастрофі-
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чного ризику). Особливу увагу підприємство повинне приділяти 
подіям, які потрапляють у дві останні зони – зону критичного 
ризику, тобто область можливого отримання таких  збитків, що 
перевищують обсяг очікуваних прибутків, і зону  катастрофічного 
ризику, тобто область настання подій, які можуть призвести до 
банкрутства підприємства та його закриття. До катастрофічного 
ризику також відносять ризик, пов’язаний з безпосередньою за-
грозою для життя людей чи екологічною катастрофою. 
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Рис. 4.8. Матриця бальної оцінки ризику підприємства 
(фрагмент), на основі табл. 4.3. 

 
Управління ризиком вимагає від керівництва залучення кош-

тів у розбудову процесів, піднімає питання про загрози, які мо-
жуть виникнути, і вимагає вчасного впровадження забезпечува-
льних і контрольних механізмів. Завдяки систематичній іденти-
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фікації ризиків і використанню у відповідний момент контроль-
них механізмів підприємство є певною мірою захищеним і може 
завдяки реалізації бізнес-процесів досягти свої цілі. 

Невід’ємним елементом кожної стратегії управління має бути 
забезпечення безпеки. У сфері господарської діяльності на при-
родні загрози, а також останнім часом – тероризм, накладаються 
загрози, пов’язані з економічною кризою. Крім розвитку процесів 
глобалізації, виникає тенденція до загострення конкуренції на 
світових ринках, вибуху інформаційних та електронних техноло-
гій, поширення явища концентрації, об’єднання фірм чи впрова-
дження нових концепцій у сфері управління, наприклад управ-
ління ланцюгами поставок. Пов’язані з цим ризики виникають 
через безпосередні дії учасників та їхні рішення, які приймають-
ся як на операційному рівні, так і на стратегічному. Забезпечую-
чи безпеку функціонування ланцюга поставок, учасники відда-
ють значну частину своєї свободи й свідомо погоджуються на пев-
ні обмеження, приймаючи на себе ризики. Як наслідок 
з’являється проблема відповідальності тому, що існує зв’язок між 
забезпеченням безпеки, ризиком і відповідальністю. Відповіда-
льність може бути використана в процесі управління ризиком, 
представляючи оригінальний підхід до контролю за діями, які 
створюють ризик виникнення збитку в інших. 

Процесний підхід до аналізу ризику виникнення збитків у ла-
нцюгу поставок передбачає розгляд трьох проблем, що пов’язані з 
виявленням загрози – ідентифікацією чинника або ситуації, які 
можуть спричинити втрати; вимірюванням ризику – визначен-
ням імовірності його настання й наслідків; вимірюванням вели-
чини втрати – розміру витрат, пов’язаних із виробничим просто-
єм, пошкодженням товару, втратою товару, помилковою постав-
кою, втратою клієнта тощо. Ланцюги поставок мають слабкі міс-
ця, тому відбувається зростання значення управління ризиком.  
У табл. 4.4 подано класифікацію джерел і видів ризику в ланцюгу 
поставок. 

Зниження ризику в ланцюгах поставок може означати зни-
ження ймовірності настання порушень у рамках загальної від-
повідальності за продукт [6, 12, 27], що пов’язується із застосу-
ванням відповідного рівня гарантій (утримування резервів 
засобів, застосування сучасних технологій, які гарантують без-
пеку тощо). 
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Цей аспект міркувань про ризик у практиці має величезне 
значення. З економічної точки зору, інвестиційні витрати, 
пов’язані із забезпеченням гарантій, не повинні  перевищувати 
витрат, які виникли в результаті можливих порушень. Хоча ви-
тратний критерій не є єдиним. 

 
Таблиця 4.4. Класифікація ризиків у ланцюгу поставок (на основі 
[5, 6, 12, 27, 32]) 

 

Причини Види 

Типові 
(трендові) 

Особливі 
За теорією 

трансакційних 
витрат 

За Зангер За [10] 

1.Застосування 
«худого» ланцюга 
поставок, Just in 
Time, аутсорсин-
гу, постачання з 
одного джерела. 
2.Упровадження 
нових технологій 
(е-господарство, 
нові банківські 
технології). 
3.Загрози з боку 
«хакерів».  
4.Надмірна «жор-
сткість» ланцюга 
поставок. 
5.Глобалізація 
економіки 

1.Потік 
вартості 
(продукт 
або 
процес). 
2.Активи 
й інфра-
структур-
ні залеж-
ності. 
3.Організ
ації й 
міжор-
ганізацій-
ні зв’язки. 
4.Зовнішн
є середо-
вище 

1.Ризик «напа-
ду» (вплив 
специфіки 
активів). 
2.Ризик непро-
дуктивності 
(вплив конку-
ренції). 
3.Ризик «засво-
єння» (стосу-
ється природи 
знань). 
4.«Часовий» 
ризик (відмін-
ності між 
горизонтами 
планування 
постачальника 
й споживача) 

1.Ризик 
відмови від 
прийняття 
суверенних 
рішень парт-
нерами. 
2.Ризик кон-
флікту (цілі 
ланцюга й 
цілі малих і 
середніх 
підприємств). 
3.Ризик 
втрати елас-
тичності. 
4.Сильні 
культурні 
відмінності 

1.Ризик пору-
шень (при засто-
суванні системи 
Just in Time). 
2.Ризик ескалації 
цін (один поста-
чальник блага). 
3.Ризик плану-
вання й запасів. 
4.Ризик, пов’я-
заний із якістю. 
5.Ризик доступу 
до технологій.  
6.Ризик опорту-
нізму (низький 
ступінь партнер-
ства в ланцюгу 
поставок) 

 
Узагалі будь-яка дія в ланцюгу поставок повинна вимірювати-

ся в найважливіших для організації цінностях: грошах, втраті 
клієнта, репутації тощо. Мірою доцільності застосовуваних рі-
шень може бути користь, яку сторони отримують від здійснюва-
них дій, зменшена на суму витрат гарантій і збитків. Користь  або 
«суспільне добро» [5] збільшуватиметься, якщо сума витрат гара-
нтій і збитків (Кс) буде мінімальною. Введемо такі позначення: 

х – рівень гарантій (витрати, тобто інвестиції в зниження ймо-
вірності настання порушення), х > 0; 
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p(x) – ймовірність настання порушення (за умови, що 0 < p(x), 
p′(x) < 0, p′(x) > 0) – величина збитків у випадку, коли порушення 
наступить; 

h – величина збитків, яку розглядаємо як суму двох складових: 
випадкової складової h1 і складової h2, яка визначена з допомогою 
норм (правових або економічних), h  є змінною величиною; 

f(h) – функція густини ймовірності настання збитків h, яка за-
довольняє умову f(h) > 0 у проміжку [a,b], 0 <a <b. 

Тоді Кс можна виразити функцією мети: 
 

Kc=x+p(x)h → min. 4.1 

 
Розв’язком цього рівняння буде рівень гарантій, який макси-

мізує користь («суспільне добро») – x*(h), і є мінімальним значен-
ням рівня гарантії на збитки. 

Відповідальність є станом певного зобов’язання. Зобов’язання 
зумовлено метою: щось є зобов’язанням тому, що становить засіб 
для досягнення мети і є умовою її реалізації. Відповідальність у 
випадку настання збитку й регулювання в сфері безпеки пред-
ставляють два різні підходи до контролю дій, які створюють ри-
зик її виникнення в інших. Відповідальність за нанесення збит-
ку має приватну природу (контракти, угоди між підприємства-
ми), тобто тут не діє суспільне право. Норми, стандарти, заборони 
та інші форми регулювання в сфері безпеки мають загальний 
характер, модифікують поведінку через вимоги, які пов’язані 
незалежно від дійсного настання загрози. Практика підтверджує 
взаємний зв’язок між регулюванням і відповідальністю, а засто-
сування норм (правил, стандартів) не обов’язково звільняє 
суб’єкта від відповідальності. Стандарт найчастіше визначає 
мінімум вимог і не звільняє від необхідності здійснення додатко-
вих заходів обережності. 

У нашому випадку відповідальність з’являється, коли рівень 
гарантії нижчий за  x*(h). 

Позначимо: y – рівень активів, 0 ≤ y < b; 
g – імовірність настання збитку зі значенням h, 0 ≤ g < 1. 
Тоді можливі збитки компенсуватимуться тільки у випадку, 

коли значення збитку h не перевищить рівня активів, які можли-
во використати, тобто h ≤ y. Проблема полягає у визначенні рівня 
гарантії x, який гарантуватиме мінімум функції Kc1: 
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Kc1=x+p(x)g → min {h,y}. 4.2 

 

Розв’язком буде рівень гарантії, адекватний до сфери відпові-
дальності: 

 

xj (h) = x*(g min {h,y}) < x*(h). 4.3 

 
Коли g та y мають достатньо високі значення, то отримаємо 

форму рівняння xj (h) = x*(h), що означає нижчий, ніж попередній 
рівень гарантій, який зростає разом з величиною збитків до мо-
менту, коли потенційний збиток досягає значення доступного 
«покриття» в активах (рис. 4.9). 

 

Рівень гарантій 

Потенційні збитки 

jx

*x

a b

активи 

 
 

Рис. 4.9. Рівень гарантій згідно з відповідальністю 
(на підставі [5]) 

 
У ситуації, коли існує ймовірність настання збитків з певним 

рівнем (g), а також рівень доступних на підприємстві активів (y) є 
високим, цей підхід буде ефективним, підприємство забезпечене 
на відповідному рівні. В інших випадках підхід, який спирається 
на відповідальність, не створює стимулів для інвестування в га-
рантії. Альтернативним підходом є застосування стандартного 
рівня гарантій «s», у якому «s» є постійною величиною та відобра-
жає рівень інвестиції в гарантії. 

У цьому випадку функція мети матиме вигляд: 
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CD$ = � + E(�) F ℎH(ℎ)Iℎ = � + E(�)/(ℎ) → )K�
L

M
 4.4 

 
де E(h) – це очікуване значення змінної h 

 
Якщо позначити як s* оптимальне значення стандартної гара-

нтії, то: 
 

s* = x*(E(h)). 4.5 

 
Очевидно, що оптимальне значення стандартної гарантії дорі-

внює рівню гарантії для середнього значення збитків. При цьому 
для h < E(h) стандарт забезпечує вищий, ніж оптимальний, рі-
вень гарантії x*(h). 

На рис. 4.10 подана зворотна ситуація, коли h > E(h). 
 

Рівень гарантій 

Потенційні збитки

jx

a  ( )hE b  y

*x  

*s

R

 
 
Рис. 4.10. Рівень гарантії згідно з визначеним стандартом 

(на підставі [5]) 
 

Це рішення є доцільним у ситуації, коли немає мотивації до 
застосування підходу, який базується на відповідальності. Це 
означає, що ймовірність настання збитку q або рівень активів y 
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будуть низькими тоді, коли величина збитку h буде майже не 
відрізнятися від середнього значення E(h) (зона R). 

Існує твердження, що оскільки стандартний рівень гарантії 
визначається перед настанням можливих збитків у результаті 
небажаних подій, то існує невизначеність у їхній оцінці. Відпові-
дальність з’являється після настання збитків, звідси рівень непе-
вності в оцінці збитків може бути меншим. 

У разі одночасного стандартного застосування гарантій і від-
повідальності рівень гарантії визначається через (рис. 4.11), де 
max (s, xj(h))  означає визначений стандартом рівень гарантій. 

Для s = s1, всі суб’єкти, для яких вартість збитків h ≤ h(s1) , во-
лодітимуть гарантією на рівні s1, інші будуть володіти гарантіями 
згідно з відповідальністю xj(h). Коли s = s2, це означає вищий рі-
вень гарантії, ніж той, який виникає при відповідальності xj(b) і 
всі суб’єкти повинні пристосовуватися до рівня гарантії s2. 

 

( )bxs j〉2

jx

( )bxs j〈1

( )bx j

( )jsha y  b Потенційні збитки 

згідно з діапазоном 
відповідальності 

Рівень гарантії при  
одночасному застосу-
ванні підходу А і В 
(стандарт на рівні s1) 

 
 

Рис. 4.11. Рівень гарантії при одночасному використанні 
відповідальності й стандартної гарантії (на підставі [10]) 

 
Оптимальний рівень гарантії, у випадку одночасного засто-

сування відповідальності й регулювання, визначається з відно-
шення [11]: 

 

CDN = F[max Ss, x5(ℎ) + E Smax S�, x5(ℎ)UU ℎV H(ℎ)Iℎ → )K�
L

M
4.6 
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Вирішення рівняння (4.6) s** гарантує найбільший прибуток за 
умови, що крайні витрати інвестицій у рівень гарантій дорівню-
ють очікуваному зниженню збитків. Це стосується тих суб’єктів, 
які зобов’язані застосовувати стандартні гарантії. 

За умови спільного застосування гарантій і відповідальності  
можливі дві ситуації: 

1) оптимальний стандарт s** нижчий, ніж стандарт у випадку, 
коли гарантія застосовується самостійно, s* (s* = x*E(h)) – оптима-
льне значення стандартної гарантії дорівнює рівню гарантії для 
середньої вартості збитків, але перевершує оптимальний рівень 
гарантії для найменших значень збитків x*(a): 

 

x*(a) < s**  < s*
 4.7 

 
Це означає, що деякі сторони будуть змушені через відповіда-

льність збільшити витрати гарантій по відношенню до стандарту 
s**. У випадку, коли h < h (s*), це стосуватиметься суб’єктів, що 
володіють нижчими гарантіями ніж s** і s*. У випадку, коли h > h 

(s*), то це буде рівень вищий за s*, бо xj(b) > s* тоді існують стиму-
ли до збільшення рівня гарантій (висока ймовірність збитку). 

2) оптимальний стандарт буде рівний стандарту у випадку, 
коли гарантія застосовується самостійно, тобто 

 

s**  = s*
 4.8 

 
У такому випадку жоден суб’єкт не мотивується відповідальні-

стю до застосування більших гарантій, ніж s**. Так буває, коли 
xj(b) має низьке значення, і відсутні стимули до застосування га-
рантій (низька вартість активів, низька ймовірність збитку). 

Таким чином, необхідно створювати карту ризику для всього 
ланцюга поставок, що дасть змогу приймати відповідні рішення 
ще до настання негативних наслідків. 

Окремим питанням залишається узгодженість наведених мо-
делей з реальністю функціонування підприємств у глобальних 
ланцюгах поставок. Причиною розбіжності між теорією й практи-
кою може бути відсутність конвергенції права й недоліки в сфері 
гарантій.  
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Розділ 5 
 
Методологічні та теоретико-методичні засади 

маркетингу інновацій 
 
 
5.1. Методологічне обґрунтування передумов виникнення 

концепції маркетингу, орієнтованого на інновації 
 
Серед багатьох управлінських технологій, спрямованих на фо-

рмування та реалізацію конкурентних переваг, маркетинг займає 
найбільш вагоме місце у будь-якій сучасній бізнес-системі. Сього-
дні маркетинг вже не розглядається лише як ринковий інстру-
мент компаній. Наприклад, реалізація товару як одне з основних 
завдань компанії в епоху традиційного маркетингу, тепер пред-
ставляє собою лише один із елементів усього комплексу маркети-
нгових заходів, а при творчому підході до справи з боку фахівців 
стає природним процесом, який відходить на другий план. Нині 
все більше компаній, які прагнуть бути конкурентоспроможними, 
активно реалізовують ідею, висвітлену відомим теоретиком в об-
ласті менеджменту П. Друкером. За його словами, мета маркети-
нгу – зробити зусилля щодо збуту непотрібними [1]. 

В умовах становлення інформаційного суспільства стає очеви-
дним, що в процесі еволюції маркетингу модифікуються не тільки 
форми та методи його застосування в процесі просування товарів 
та послуг від виробника до споживача, але й змінюється його 
зміст як ринкового інструменту. 

Набуття нового змісту маркетингом обумовлено новими фор-
мами прояву конкуренції в глобальному масштабі. Про це свід-
чать дослідження відомих вчених в області маркетингу та страте-
гічного управління, зокрема праці Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, 
К. Прахалада, В. Рамасвамі, Г. Хамела та ін. [38,40,53,63]. Аналіз 
діяльності сучасних корпорацій, проведений цими дослідниками, 
свідчить про те, що маркетинг, який став філософією бізнесу, мо-
дифікує свою суто економічну природу у напрямку соціалізації та 
гуманізації. Орієнтиром маркетингу стають інновації, у процесі 
створення яких враховуються індивідуальні інтереси споживачів. 

Зазначені тенденції потребують не тільки перегляду сучасних 
концепцій маркетингу, але й методологічного обґрунтування ево-
люції маркетингу у взаємозв’язку із еволюцією суспільного виро-
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бництва взагалі. Це дозволить уникнути фрагментарності у фор-
муванні методологічних засад маркетингу відповідно до сучасних 
умов і тенденцій розвитку компаній під час глобальної економіч-
ної трансформації. 

Згідно методології аналізу трансформаційних процесів, розг-
лянутої у [16], система виробничих відносин, яка характерна для 
економічної суспільної формації, зазнає якісного перетворення, 
розвиваючись у систему іншої природи. Глобальна економічна 
трансформація представлена процесами інформатизації та тран-
снаціоналізації, що перетворюють економічну систему виробни-
чих відносин у постекономічну із набуттям характеристик інтеле-
ктуального способу виробництва. 

Кардинальні зміни спостерігаються як у матеріальній основі, 
так і у змісті самих виробничих відносин та їх правових рамках. 
До нових форм прояву матеріальної основи розвитку суспільного 
виробництва можна віднести таке: відбувається перетворення 
праці, яка орієнтована на продуктивність, на діяльність, яка орі-
єнтована на креативність; сумісна діяльність у процесі виробниц-
тва товарів та послуг організовується в формі мереж, які коорди-
нуються сучасними інформаційними та комунікаційними техно-
логіями. Зміст виробничих відносин також набуває нових харак-
теристик. Трансформація на цьому рівні аналізу передбачає сут-
нісну модифікацію системи виробничих відносин, а саме: основ-
ного виробничого відношення між капіталом і найманою працею 
та загострення суперечностей між явищами та процесами, які 
пов’язані з реалізацією економічних інтересів. 

Аналіз змісту зазначених глобальних трансформацій у логіч-
ній єдності з практичною діяльністю компаній, що прагнуть укрі-
пити свої ринкові позиції, показує, що якісні перетворення відбу-
ваються у так званих перехідних формах, до яких належить й 
маркетинг. Наведемо результати дослідження еволюції концеп-
цій маркетингу (див. рис. 5.1), у процесі реалізації яких поступово 
змінюється природа виробничих відносин. 

Найбільш ранні концепції, що були пов’язані з ринковою дія-
льністю компаній, були зосередженні спочатку на удосконаленні 
товару, його якісних характеристиках, а згодом – на удоскона-
ленні виробництва. Останнє передбачає, що вироблені товари 
даної компанії повинні були знайти збут вже у силу того, що во-
ни, завдяки зростанню продуктивності праці та розширенню ма-
сштабів виробництва, мали перевагу у більш низьких витратах, 
ніж у конкурентів, у певному періоді часу. 
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Рис. 5.1. Еволюція концепцій маркетингу 
 
Відомо, що ці основні завдання ставили перед собою корпорації 

нині високорозвинутих країн вже наприкінці XIX – на початку 
XX ст. у період зрілості капіталістичного способу виробництва та 
розгортання його у монополістичну фазу свого розвитку. У цих 
умовах на підприємствах розвивається класичний для капіталізму 
тип виробничих відносин, які складаються між капіталом і найма-
ною працею, докладно досліджених у «Капіталі». Ще у лекціях, що 
прочитав К. Маркс у Кельні 1847 р., які передували появі вище 
згаданого твору, він відмітив, що капітал і наймана праця – це два 
боки одного і того ж відношення [44]. Тобто капіталу для зростання 
(його природній тенденції) необхідна наймана праця, а остання 
може обмінюватись на капітал лише при умові збільшення капіта-
лу – тієї сили, яка має владу над найманою працею. 

У цей період за об’єктивними чинниками капіталістичні підп-
риємства були ще орієнтовані на виробництво, на досягнення 
великих темпів розвитку науково-технічного прогресу, збільшен-
ня продуктивності праці, що створило умови для подальшого роз-
ділення праці, розвитку конкурентної боротьби, процесів концен-
трації та централізації виробництва і капіталу. В умовах насиче-
ності різноманітними товарами ринок виставляє нові вимоги 
суб’єктам підприємництва, та орієнтує їх на менш стихійну виро-
бничу діяльність. Корпорації починають замислюватися над пи-
танням ефективної організації своєї збутової діяльності, що ви-
ражається у плануванні певного обсягу продажів, методів стиму-
лювання щодо його збільшення, місця розповсюдження виробле-
них товарів та ін. Таким чином, збутова орієнтація маркетингової 



 
239 

діяльності (або інтенсифікація комерційних зусиль) передбачала 
максимізацію продажу за допомогою різних методів впливу на 
покупця, зокрема рекламою. 

Тут можна зафіксувати перші прояви творчості у ринковій ді-
яльності корпорацій. Тобто певній особі або групі осіб, що є на-
самперед найманими працівниками, належить знайти ті самі 
методи, які заохотять покупців здійснити ту або іншу покупку за 
ціною пропозиції. Основна мета виробництва традиційно поляга-
ла у максимізації прибутку. Це віддзеркалювало відносини капі-
талістичного способу виробництва, існування якого забезпечува-
лось зростанням найманих працівників, здатних збільшити дода-
ткову вартість на користь капіталістів. 

Більш творчого підходу у реалізації конкурентних переваг ко-
рпорацій потребувала концепція маркетингу, із розповсюджен-
ням якої орієнтація на виробництво поступово змінювалась у на-
прямку споживачів. Якщо основним об’єктом уваги корпорацій 
при реалізації концепції інтенсифікації комерційних зусиль був 
товар, а кінцевою метою було здобуття прибутку за рахунок збі-
льшення обсягу продажів, то концепція маркетингу враховувала 
потреби споживачів, забезпечення яких і повинно було принести 
необхідний прибуток [39, с. 63]. 

Концепція маркетингу почала реалізовуватись у багатьох кор-
пораціях ще з 60–70–х років минулого століття, та забезпечила 
конкурентоспроможність таким корпораціям як IBM, Procter & 
Gamble, McDonald’s та ін. На наш погляд, саме із реалізацією цієї 
концепції у корпораціях почали визрівати елементи нового типу 
відносин між капіталом і найманою працею. Ці відносини вийш-
ли на новий рівень розвитку, коли наймана праця почала перет-
ворюватись на діяльність із творчою складовою. 

Для забезпечення потреб споживачів стало необхідним оволо-
діння маркетинговими інструментами щодо моніторингу конку-
рентів, самих потреб споживачів. Почали з’являтись окремі мето-
дики вивчення ринку, які створювалися у маркетингових відді-
лах ведучих корпорацій. Поступово сама конкуренція проявилася 
у цьому процесі, оскільки найбільш ефективний маркетинговий 
інструментарій, ефективні маркетингові методи дослідження 
ринку та маркетингові заходи на практиці укріплювали ринкові 
позиції корпорацій, забезпечували довгострокову конкурентосп-
роможність. Тут посилюється тенденція до планування діяльності 
корпорацій: проводиться аналіз зовнішнього середовища, вияв-
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ляються можливості та загрози під час функціонування на ринку 
певного товару, досліджуються споживачі, як існуючі, так і поте-
нційні, відбувається сегментація ринку, створюються моделі но-
вих товарів для завойовування ринку функціонування або для 
створення нового ринку, тобто плануються майбутні товари, їх 
рух, збут, цінова політика і вся система маркетингу взагалі. Сам 
маркетинг піддається диференціації у тому сенсі, що з’являються 
окремі його напрямки, які з часом стають самостійними сферами 
діяльності. Наприклад, це стосується сфери формування попиту 
та стимулювання збуту («паблік рілейшнз»). 

Реалізація цих заходів, що стає необхідністю у подальшому ру-
сі капіталу, все більше потребує активної творчості, генерування 
нових ідей, створення інформаційних баз даних, постійного онов-
лення інформації, виявлення необхідної інформації, її збережен-
ня та накопичення. Розвиток нових продуктивних сил таким чи-
ном змінює характер відносин між найманою працею і капіталом. 
Все більш цінною стає не продуктивна праця, а інтелектуальна 
діяльність. 

З 80-х років XX століття у високорозвинутих країнах, що пройш-
ли шлях розвитку капіталізму до його зрілої стадії у корпоратив-
ній формі, відбувається зіткнення двох сил – економічної та інте-
лектуальної з боку капіталу і найманої праці відповідно. Особли-
во цей процес почав проявлятися у дійсності під час реалізації 
концепції соціально-етичного маркетингу. Головною ідею цієї 
концепції є забезпечення добробуту як окремого споживача, так і 
суспільства взагалі, зокрема збереження здоров’я людей, охорони 
зовнішнього середовища. У впровадженні цієї концепції, на наш 
погляд, сильніше проявились антагоністичні суперечності у при-
роді капіталу, коли процес його самозаперечення вийшов назовні. 
Сама мета діяльності ведучих корпорацій стає суперечливою. Вони 
прагнуть отримувати прибуток, задовольняючи потреби спожива-
чів при збереженні та поліпшенні добробуту суспільства взагалі. 
Разом з тим, мета «отримання прибутку» не спрямована на мак-
симум, оскільки змінюється характер самої діяльності корпорації, 
внутрішні та зовнішні чинники її розвитку. Головним для корпо-
рацій стає сама їх діяльність у довгостроковій перспективі. 

Орієнтація компаній на споживачів поступово змінюється на 
створення інновацій сумісно із споживачами. При цьому роль мар-
кетингу виходить на якісно новий рівень. Так, маркетинг як рин-
ковий інструмент корпорацій перетворюється у форму її економіч-
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ної діяльності із соціогуманістичною орієнтацією. Цей процес поси-
люється  в умовах становлення інформаційного суспільства [37]. 

Питання зміни орієнтації діяльності є актуальним для сучас-
них корпорацій, які прагнуть бути конкурентоспроможними. 
Процес досягнення цієї мети передбачає, що маркетинг повинен 
бути інноваційним. Як відмічає П. Друкер, маркетинг та іннова-
ції – це ті дві функції бізнесу, завдяки яким компанія досягає 
успішних результатів [1]. 

Зміна орієнтації маркетингу зі споживача на інновації не 
означає зменшення ролі споживачів у формуванні конкурентних 
переваг компанії. Навпаки, їх значення для компанії стає ще 
більшою, а в деяких випадках вони є рівноправними партнерами 
компанії, як і всі її учасники, що створюють певний продукт. Ця 
тенденція посилюється під час становлення інформаційного сус-
пільства. Так, завдяки формуванню його матеріальної основи, яку 
здебільшого формують нові інформаційні та комунікаційні тех-
нології, у компанії з’являється безліч можливостей комунікації із 
споживачами. Через діалог із споживчими співтовариствами 
компанії мають можливість дізнатися, що необхідно сучасній лю-
дині, і врахувати її індивідуальні потреби на будь-якому етапі 
створення продукту [53]. Таким чином, сьогодні змінюється попу-
лярний девіз компаній від «ми працюємо для вас» на «ми створю-
ємо цінності разом». 

Маркетинг, який передбачає співпрацю компаній зі спожива-
чами носить інноваційний характер. Передусім, новий простір, де 
розвиваються їх відносини, потребує від компанії вміння бути 
гнучкими у прийнятті рішень та комбінувати ресурси відповідно 
до цілей, які можуть змінюватись під час діалогу зі споживачами. 

Організація нового простору відносин базується на принципах, 
які відповідають сучасним реаліям. Зокрема можна виділити 
принцип «wiki» (ідея Дж. Уейлса) та принцип «lego»: 

1) принцип «wiki» означає віддати те, чим володієш сам, а за-
мість цього здобути знання, навики та енергію, якими володіє 
група. Цей принцип мережевої економіки все більше стає попу-
лярним у сучасному соціумі. Компанії, які застосовують марке-
тинг, орієнтований на інновацію, застосовують принцип «wiki» 
для накопичення досвіду. 

2) принцип «lego» означає комбінування, перегрупування того, 
чим володіє компанія в залежності від того, що вона хоче створи-
ти [58, с. 141]. 
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Особливістю сучасного етапу розвитку бізнесу є те, що жодна 
компанія не володіє тим, що їй необхідно для забезпечення кон-
курентоспроможності. Тому принцип «lego» передбачає перш за 
все володіння не матеріальним майном, а різноманітними 
зв’язками, завдяки яким компанія як учасник мереж (стратегіч-
них альянсів з партнерами, спільних проектів з конкурентами, 
співтовариств зі споживачами) має доступ до необхідних ресурсів. 
При цьому, завдання маркетингу – застосовувати різні технології, 
завдяки яким перегрупування цих ресурсів буде ефективним. 

Таким чином, в умовах становлення інформаційного суспільс-
тва спостерігається зміна орієнтації діяльності компаній зі спо-
живача на створення інновацій. Тобто, традиційний маркетинг 
виходить за свої межі і проявляється у нових концепціях. Серед 
них – розвиток дивергентного підходу, згідно з яким великого 
значення набуває концентрація зусиль на певному виді діяльнос-
ті на основі компетенції. 

Дивергенція (розділення) передбачає створення нових катего-
рій товару (послуги) [56]. Це не означає традиційну диференціацію, 
коли товар (послуга) доповнюється якимось елементом, змінює 
оформлення і т.д. Мова йде про створення нової категорії продук-
ту, яка, відповідно, створює свій ринок. Здебільшого цей процес 
відбувається завдяки латеральному мисленню (мислення з боку). 

Латеральне мислення – це методика створення творчих ідей, 
яку активно застосовують маркетологи ведучих компаній світу 
[38]. Сутність технології латерального маркетингу складається з 
пошуку зв’язку між двома різними поняттями. Приклади застосу-
вання латерального маркетингу: кофе + комп’ютер = Інтернет-
кафе; мобільний телефон + Інтернет-планшет = смартфон та ін. 
Такі нові категорії створюються не всередині певного ринку, а за 
його межами. Це потребує певних компетенцій, які компанія 
отримує від всіх учасників мережі її діяльності. У взаємодії із 
традиційним вертикальним маркетингом, латеральний марке-
тинг створює необхідні інновації, які дають можливість досягати 
більшого успіху та постійно розвивати потенціал компанії. 

Застосування латерального маркетингу, активне співробітни-
цтво компаній між собою та спільнотами споживачів, вихід на 
інноваційний шлях розвитку як способу життєдіяльності сучасних 
компаній, обумовлює нову епоху маркетингу соціогуманістичної 
орієнтації. Елементи цієї концепції зароджуються в корпорації як 
асоціації співробітників, що будують історію бренду разом з лоя-
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льними до нього споживачами. Цей процес є творчим спільним 
виробництвом не продукту в класичному його розумінні, а емоцій 
та вражень, які необхідні споживачам, що його використовують. 

Таким чином, в умовах, коли інтелектуальна сила починає 
домінувати над економічною, посилюється модифікація зв’язків 
між виробниками і споживачами. Відповідно, змінюється сам 
маркетинг та його роль в процесі управління конкурентоспромо-
жністю сучасної компанії. 

У світі розглянутих модифікацій активні позиції займають й 
телекомунікаційні компанії. Як безпосередні учасники процесу 
становлення інформаційного суспільства, вони серед перших 
вбирають новизну глобальних трансформацій. Це, безумовно, 
створює великі можливості для розвитку, але з іншого боку, пот-
ребує більших зусиль для забезпечення конкурентоспроможності. 

Телекомунікаційним компаніям не чужі ні маркетинг, ні інно-
вації. Ці дві функції їх діяльності є основними у забезпеченні 
конкурентоспроможності з самого початку їх функціонування в 
умовах конкуренції. 

Очевидна наявність безпосереднього зв’язку між маркетингом 
та інноваціями. В успішних компаніях цей зв’язок є двостороннім 
та постійно поглиблюється. З одного боку, відділення з іннова-
ційного розвитку компаній у своєї діяльності ґрунтуються на мар-
кетингові дослідження, запити та стан ринку. З іншого боку,  
відстеження тенденцій науково-технічного прогресу, прогнозу-
вання та сама розробка нових технологій потребують, щоб відділ з 
інноваційного розвитку компанії ставив певне завдання марке-
тинговій службі щодо проведення аналізу потенціалу впрова-
дження нових технологій. Розвиток цього процесу потребує ефек-
тивного управління, яке включає прогнозування, планування, 
оцінку проектів, організацію, контроль та ін. 

Навіть налагодження двостороннього зв’язку між маркетингом 
та інноваціями не забезпечить у сучасних умовах необхідний рі-
вень конкурентоспроможності компанії. Для цього, як було за-
значено вище, сам маркетинг повинен бути інноваційним, він 
повинен створювати конкурентні переваги компанії не тільки на 
ринку, але й поза ним. Ведучі телекомунікаційні компанії обира-
ють саме такий шлях розвитку. 

Практика телекомунікаційних компаній все більше орієнтова-
на на створення нового простору діяльності, а не його вибір. При-



 
244 

кладом є застосування одного й того ж телефону у якості мобіль-
ного та стаціонарного. 

Як відмічають автори латерального маркетингу [2], таке лате-
ральне зрушення привело авторитетного телекомунікаційного 
оператора Viag Interkom до нової концепції комунікації. Завдяки 
антені, яка отримує сигнал від абонента, можна дізнатися – дома 
він чи ні. Це дозволить, коли людина вдома, запрошувати таку ж 
оплату за хвилину, як за стаціонарний телефон. Це дозволить 
оператору отримати додатковий трафік, а також переконати лю-
дей мати тільки один телефон, а не два. Ця послуга має назву 
Homezone («Зона дому»). 

Ще один приклад застосування латерального маркетингу – це 
поєднання переговорних пунктів з Інтернет-кафе. Така ідея, на-
приклад, реалізована компанією «Зебра Телеком» – оператора IP-
телефонії та Інтернет-провайдера у Санкт-Петербурзі. В такому 
кафе чотири майданчика: переговорний пункт, зона доступу до 
Інтернету, ігрова та місце для відпочинку [12]. 

В Україні телекомунікаційні компанії також застосовують 
елементи латерального маркетингу, наприклад, впроваджуючи 
точки доступу Wi-Fi в Інтернет-кафе, бібліотеках, вищих навча-
льних закладах та ін. Телекомунікаційна компанія «Інтертеле-
ком» дає можливість абоненту мати один телефон, який є водно-
час мобільним та стаціонарним. 

Оскільки, розвиток конкуренції на ринку телекомунікаційних 
послуг має досить невеликий період, компанії, що на ньому діють, 
опановують маркетинг, що орієнтований на споживача. І хоча ще 
зустрічаються елементи орієнтації на саму компанію, все більше 
операторів телекомунікацій розвивають співпрацю із споживача-
ми та орієнтуються на інноваційний підхід у застосуванні марке-
тингу. У ведучих компаній цей процес безпосередньо пов’язаний 
із практикою корпоративної соціальної відповідальності. Так, у 
межах реалізації концепції соціальної відповідальності, телеко-
мунікаційні компанії не тільки вносять свій вклад у розвиток 
соціуму, але й отримують необхідну інформацію про потенційних 
та наявних абонентів, їх потреби, збільшуючи тим самим свій 
досвід. Розвиток цього напрямку діяльності сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності компаній, забезпечує позитивну репута-
цію та високі позиції у бізнес-рейтингах.  
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5.2. Особливості основних функцій 
маркетингу інноваційної продукції 

 
На сьогоднішній день необхідною умовою покращення інвес-

тиційного клімату держави та, відповідно, рівня її конкурентосп-
роможності є формування ринку інноваційної продукції. Саме 
інновації дозволяють країні розвиватись та виходити на передові 
позиції. З упевненістю можна стверджувати, що всі країни-лідери 
своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям. 

Головними об’єктами ринку інновацій є: 
1. результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, які оформлені у вигляді аналітичного звіту, узагальненого 
опису способу, конструкторської та технічної документації; 

2. матеріальні активи, що являють собою певні товари-
інновації; 

3. нематеріальні активи, представленні у вигляді послуг, 
пов’язаних з супроводженням інноваційної діяльності, а також 
нові знання та досвід. 

Отже, виходячи з даного переліку, слід зазначити, що для то-
го, щоб результати НДДКР стали справжньою інновацією, тобто 
стали необхідною споживачам та комерційно вигідною виробни-
кам продукцією, необхідні певні додаткові знання та їх практич-
не застосування (рис. 5.2). 

 

 

Результати НДДКР Інновація 

Супроводжувальні 
послуги, знання та 
досвід: маркетинг, 
проектне управління, 
консалтинг та ін. 

 

Рис. 5.2 Об’єкти ринку інновацій 
 
Як видно з рис. 5.2, одним з головних інструментів, який ро-

бить з результатів наукових досліджень та лабораторних робіт 
справжні інновації є маркетинг. Саме маркетинговий супровід 
інноваційної діяльності дозволяє підприємствам отримувати ко-
мерційний зиск від своїх новинок. 

Однак маркетинг інноваційної продукції має свої особливості, 
які в значній мірі відрізняють його від маркетингу традиційної 
добре відомої споживачам продукції. Розглянемо їх більш детально. 
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1. Особливості аналізу попиту на інновації. 

Всі потреби та запити споживачів поділяються на три основні 
групи: задоволені, незадоволені та нові. Перші дві групи потреб 
відносяться до тих, що формують існуючий попит, остання – до 
тих, що формують новий попит під впливом пропозиції (рис. 5.3). 

 

 

Ринкові потреби 

Існуючі потреби Нові потреби 

Задоволені  Незадоволені  

Явні Неявні (приховані) 

Розпізнані 
конкретним 
виробником 

 
Не розпізнані 

 
 

Рис. 5.3. Класифікація ринкових потреб 
 
Виявити існуючі потреби досить нескладно, використовуючи тра-

диційні методи маркетингових досліджень, до яких відносяться: 
− опитування; 
− спостереження; 
− панельні дослідження; 
− експеримент. 

Однак, аналіз попиту саме на інновації у більшості випадків 
зводиться до пошуку незадоволених потреб споживачів [31, 35]. 
Пропозиція на ринку товару, який задовольняє ці потреби, істот-
но підвищує шанси інноватора на успіх, особливо якщо техніко-
економічні та якісні характеристики товару відповідають вимо-
гам споживачів. Та це у більшому ступені відноситься до усвідом-
лених споживачами (явних) потреб. 

Але є також потреби, які мають прихований (потенційний) ха-
рактер, а їх виявити непросто. Однак певні виробники їх все ж 
таки можуть розпізнати. Та єдиною умовою для цього є знання 
свого споживача. 

Одним з найбільш поширених методів виявлення прихованих 
потреб споживачів і переведення їх в явні є метод SPIN. Даний 
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метод базується на проведенні опитування споживачів за чотирма 
групами питань: 

− ситуаційні питання – загальні питання, які налагоджу-
ють зв'язок зі споживачами з приводу необхідної тематики (на-
приклад, чи є в вас пральна машина-автомат? якими порошками 
ви користуєтесь?). 

− проблемні питання дозволяють виявити, які саме незадо-
волення відчувають споживачі (наприклад, що вас не влаштовує 
у вашому пральному порошку?). 

− витягуючі питання – питання, які дозволяють витягти 
проблеми та незадоволення назовні, тобто зробити приховані по-
треби явними (наприклад, тобто, якби ваш порошок мав кращий 
аромат (чи кращу консистенцію, чи щось інше) це допомогло б 
вам покращити прання? – в даному випадку особа, що  проводить 
опитування визначає які саме функції, характеристики необхідні 
для того чи іншого товару, щоб він задовольняв приховані потре-
би, тобто вирішував проблеми). 

− направляючі питання – ті, які дозволяють споживачу 
прийняти вигідне для нього та підприємства рішення своєї про-
блеми (в даному випадку особа, що проводить опитування гово-
рить про переваги та можливості того підприємства, на яке пра-
цює, зауважуючи при цьому що всі існуючі проблеми споживачів 
їх товар може вирішити). 

2. Особливості прогнозування попиту на інновації. 

Процес прогнозування попиту передбачає виявлення перспек-
тив розвитку ринку на основі вивчення певних причинно-
наслідкових зв’язків та закономірностей. 

Прогнозування попиту проводиться за допомогою різноманіт-
них методів, які можна згрупувати в дві основні групи: 

1. Суб’єктивні, що базуються на аналізі опитування спожива-
чів або думки групи спеціально відібраних експертів. 

2. Об’єктивні – в основі яких лежать економіко-математичні 
моделі, що потребують статистичних даних за останні роки. 

Однак ці методи досить важко застосовувати для інноваційних 
товарів, особливо для тих, що не мають аналогів. Тому останнього 
часу широкого розповсюдження набули спеціальні методи про-
гнозування потреб та запитів споживачів, які базуються на аналі-
зі тенденцій та трендів. Одним з таких методів є трендвотчінг. 

Трендвотчінг – (від англ. trend – «тенденція», watching – «спо-
стереження») означає діяльність, що спрямована на спостережен-
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ня за новими тенденціями. Цей термін, як правило, використову-
ється для позначення діяльності вузькопрофільних відділів мар-
кетингових компаній або самостійних трендвотчінгових агентств, 
які займаються постійним моніторингом нових трендів і прогно-
зуванням їх затребуваності й успішності в кінцевого споживача в 
майбутньому [59]. 

3. Особливості в товарній інноваційній діяльності. 

Згідно до концепції маркетингу будь-яке підприємство працює 
на ринку, маючи певну місію. Всі вони відрізняються одне від 
одного, однак мають одну спільну рису – задоволення потреб і 
запитів своїх споживачів за допомогою того чи іншого товару. 

Слід зазначити, що споживачі будуть надавати перевагу тим 
товарам, які більшою мірою відповідають їх потребам та запитам, 
що постійно зростають і змінюються. Саме з цієї причини товаро-
виробники намагаються вдосконалювати свої товари або створю-
вати принципово нові, що спонукає їх займатись науковою, нау-
ково-технічною та інноваційною діяльністю (або використовувати 
результати цих діяльностей інших суб’єктів). Ці види діяльності 
мають як певні спільні так і відмінні риси. Головною спільною 
рисою є їх характер новизни. Головні ж відмінні риси пропонуєть-
ся подати у вигляді рис. 5.4. 

 

 

Відмінні риси наукової (науково-
технічної) діяльності та інноваційної 

Відмінність в 
суб’єкті проведення 

Відмінність в 
меті проведення  

Відмінність в місії 
проведення 

Наукова 
(науково-
технічна) 
діяльність 

переважно науково-
дослідні установи, інсти-
тути, лабораторії, вузи, 
наукові працівники 

використання нових 
знань (результатів 
НДДКР) для подаль-
шого розвитку 

 
створення нових знань 

 
Інноваційна 
діяльність 

переважно інноваційно-
активні підприємства, 

технопарки, 
бізнес-інкубатори, 

підприємці-інноватори 

 
отримання прибутку 
для подальшого 

розвитку 

 
задоволення потреб і 
запитів споживачів 

 
 

Рис. 5.4. Відмінні риси наукової (науково-технічної) 
та інноваційної діяльностей 
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Таким чином рис. 5.4 ще раз доводить, що для того, щоб нау-
ково-технічна діяльність мала в подальшому певний комерцій-
ний зиск для її суб’єктів виникає необхідність в маркетинговому 
супроводі всього наукового та науково-технічного процесу. 

4. Особливості стимулювання попиту на інноваційну продукцію. 

Для стимулювання споживачів традиційно використовують 
основні інструменти маркетингових комунікацій, а саме: рекла-
ма, зв’язки з громадськістю (піар), пропаганда, стимулювання 
збуту, прямий маркетинг. 

Кожна окрема інновація потребує своєї кампанії просування, 
однак у більшості випадків для проходження кожної зі стадій 
споживацької готовності варто використовувати наступні інстру-
менти (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Схема застосовування інструментів маркетингових 
комунікацій на різних стадіях споживацької готовності 

 
Як видно з рис. 5.5, одним з інструментів комунікацій, що при-

сутній майже на всіх стадіях споживацької готовності є пропаган-
да. Цей інструмент є одним з найбільш ефективних, адже інфор-
мація про товар в даному випадку надходить не від виробників, а 
частіш за все від споживачів (що для потенційних споживачів є 
більш надійним джерелом). І якщо перші споживачі інновації (но-
ватори та ранні послідовники) мають позитивний досвід викорис-
тання інновації, то далі саме вони виступлять головними джере-
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лами позитивної інформації про новинку. А цей процес, вже не 
потребує додаткових коштів та зусиль від товаровиробника. Однак, 
слід зауважити, що пропаганда є також тим інструментом, прямо 
управляти яким майже не можливо. Тому необхідно розуміти, що 
будь-які дії виробника (в т.ч. не пов’язані з його основною діяль-
ністю) можуть викликати як позитивні, так і негативні відгуки. 

В цілому слід зазначити, що основними етапами формування 
та стимулювання попиту на інновацію є: 

1. розповсюдження товаровиробником інформації про новий 
товар, його властивості, основні характеристики, функції та пере-
ваги серед споживачів новаторів та ранніх послідовників; стиму-
лювання збуту серед них; 

2. поширення інформації через незалежні джерела для всієї 
цільової аудиторії з урахуванням причин неприйняття інновації 
споживачами; 

3. стимулювання та підтримання збуту серед цільової аудиторії. 
Як видно перший та третій етапи товаровиробник може прово-

дити самостійно, однак другий етап прямо не залежить від нього, 
адже вимагає позитивних відгуків з боку незалежних від нього 
джерел. А в період постійного зростання рівня конкуренції, підви-
щення потреб та запитів споживачів досягти цього стає все важче. 
Окрім того, традиційні підходи та інструменти комунікацій навіть 
на першому та третьому етапі не завжди є ефективними. В зв’язку 
з цим виробники постійно шукають нові методики маркетингових 
комунікацій. Під впливом цих процесів в світі з’являються нові 
різновиди маркетингу. Розглянемо найбільш поширені з них. 

Так, на початку 1990-х рр. у всьому світі заговорили про новий 
різновид маркетингу – маркетинг відносин – клієнтоорієнтовної 
діяльності, що з’явився в результаті еволюції технологій марке-
тингу. Він являє собою систему, яка направлена на встановлення 
тривалих й конструктивних зв'язків із покупцями, на відміну від 
маркетингу угод, що має короткострокову орієнтацію й спрямова-
ний на миттєві продажі [19, 68]. 

Однією з форм маркетингу відносин є поняття «френдінгу», яке 
в маркетингу розглядається як вид маркетингової діяльності, в 
основі якої лежить дружність та інтерактивна взаємодія зі спо-
живачем та його особистим простором (прикладом можуть бути 
інтерактивні дошки, роботи, панелі тощо). 

Після осмислення важливості спілкування й знання клієнта 
з’явився нейромаркетинг – новітній спосіб впливу, що відкриває 



 
251 

нові можливості – ґрунтуючись на фактах психології й фізіології 
побудувати рекламну кампанію з 100% ефективністю [48].  
Нейромаркетинг передбачає проведення спеціальних досліджень, 
в ході яких виявляють асоціації (образи) у свідомості цільових 
споживачів щодо певних товарів, що потім використовують при 
просуванні товарів на ринок. 

Однією з форм нейромаркетингу є емоційний маркетинг – 
засоби просування товару, що спрямовані на пробудження у 
споживачів позитивних вражень та емоцій. В основі даного мар-
кетингу лежить поняття емоційного інтелекту (здатність індиві-
да) розуміти та управляти своїми та чужими емоціями (показ-
ник EQ). Для виявлення емоцій на сьогодні вже розроблено чи-
мало приборів, які широко використовуються для створення ре-
кламних кампаній. 

Крім нейромаркетингу удосконаленням такого складового 
комплексу маркетингу як маркетингова комунікаційна політика 
займається й «партизанський маркетинг». Відрізняється він від 
звичайного, головним чином, наступним: щоб продати свій товар 
або послугу, необхідно використовувати прості креативні методи, 
які не потребують значних витрат на рекламу [42]. До основних 
різновидів партизанського маркетингу відносяться: 

− маркетинг об’єднання – застосовується для створення 
стратегічних альянсів між компаніями, які дозволяють їм підт-
римувати один одного, спільно збільшувати обсяги продажів і 
більш ефективно розподіляти маркетингові кошти; 

− вірусний маркетинг – різноманітні засоби розповсюджен-
ня реклами безпосередньо одержувачами інформації за рахунок 
формування змістовного, творчого, креативного та незвичайного 
повідомлення, яке здатне зацікавити нових споживачів. На сьо-
годні, найбільш популярними та ефективними засобами для по-
ширення такого «вірусу» є соціальні мережі, форуми, блоги, інфо-
рмаційні Інтернет-портали, фото та відео хостінги тощо; 

− прихований маркетинг – комплекс заходів, направлених 
на формування стійкого іміджу товару, виробника, бренду серед 
всіх цільових аудиторій (споживачі, контрагенти, співробітники) 
без використання прямої реклами, а за рахунок ненав’язливого 
інформування. Найбільш відомою формою партизанського марке-
тингу є «маркетинг слухів». Так, наприклад, Procter & Gamble 
(проект Tremor) і BzzAgent платять тисячам підлітків за цілесп-
рямовані слухи у своєму колі про нові продукти; 
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− ембіент медіа – засоби зовнішньої реклами, які викорис-
товують оточуюче середовище, в якому перебуває споживач: бари, 
транспортні засоби, місця відпочинку та проживання тощо; 

− епатажний маркетинг (провокаційний, шокуючий) – ви-
користання ефекту епатажу (провокації, шоку) в якості інструме-
нту просування товару. Однак, варто зауважити, що даний різно-
вид є досить ризикованим, адже не всяка цільова аудиторія може 
сприймати його серйозно. В деяких випадках такі засоби є навіть 
образливими для споживачів. Однак, даний метод є досить ефек-
тивним для розповсюдження інформації про негативні явища 
(наприклад, тютюнопаління, наркоманія тощо; 

− емпіричний маркетинг – передбачає становлення і підт-
римку зворотних зв’язків зі споживачами шляхом надання їм 
досвіду споживання чи використання продукції (товарної марки, 
бренду), наприклад, дегустація напою у процесі якої для закріп-
лення вражень споживачам надають сувеніри; 

− мобільний маркетинг – використання в якості джерела 
інформація можливостей мобільних телефонів та стільникового 
зв’язку (SMS та MMS-розсилка, SMS-підтримка промо-проектів, 
bluetooth маркетинг та ін.); 

− QR-маркетинг – який базується на використанні QR-коду 
(матричного коду, що розпізнається спеціальним скануючим при-
строєм, в т.ч. і камерою мобільного телефону): так, даний код на 
сьогодні викликає зацікавленість і люди постійно намагаються 
перевірити, що він містить, тому зашифровка в ньому різних ас-
пектів реклами товару є досить ефективним. 

Однак, не дивлячись на чималу кількість різновидів маркети-
нгу, найбільшого темпу розповсюдження на сьогодні має такий 
його різновид як Інтернет-маркетинг, який передбачає викори-
стання всіх елементів маркетингу в мережі Інтернет. Основна 
мета – отримання максимального ефекту від потенційної аудито-
рії сайту. На сьогодні можна виділити такі основні інструменти 
Інтернет-маркетингу: 

− медійна реклама – розміщення реклами на сайтах, що 
представляють собою рекламну площу (на зразок друкованих ЗМІ); 

− контекстна реклама – розміщення реклами на контекст-
них площах; 

− пошуковий маркетинг – комплекс заходів, що направлені 
на збільшення відвідуваності сайту його цільової аудиторією з 
пошукових машин; 
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− просування в соціальних мережах – комплекс заходів, на-
правлених на залучення на сайт відвідувачів з соціальних медіа; 

− прямий маркетинг – переважно e-mail розсилка та спілку-
вання; 

− партизанський маркетинг – використання Інтернету в 
якості джерела інформації для подальшого її просування (вико-
ристовуються частіш за все в якості вірусного маркетингу); 

− продакт-плейсмент в он-лайн іграх – інтеграція об’єкту, 
що рекламується в ігровий процес. 

5. Особливості в маркетинговій політиці розподілу інновацій-
ної продукції. 

Слід зазначити, що просування інноваційної продукції потре-
бує формування нових каналів збуту продукції, адже споживачі-
новатори бажають не просто купувати інноваційні товари, а купу-
вати їх в інноваційних і зручних для себе місцях. Так, на сьогодні 
вже сформувалось декілька напрямків інноваційних каналів збуту: 

1. Збут товару через мережу Інтернет. Наприклад: 
− Інтернет-магазини – продаж товарів через сайти з наступ-

ною їх доставкою поштою чи кур’єром або за допомогою засобів 
мережі Інтернет (в разі існування електронної форми товару): 
магазини побутової техніки (Технополіс, Фокстрот, Ельдорадо), 
Інтернет-супермаркети (Rozetka), магазини одягу (Bonprix) тощо. 
На сьогодні існує чимало безкоштовних конструкторів створення 
інтернет-магазинів, які велика кількість підприємців використо-
вує в для створення своїх каналів збуту. 

− надання послуг за допомогою мережі: дистанційне на-
вчання; купівля електронних квитків на літак, потяг; банківські 
послуги тощо. 

2. Використання QR-кодів для збуту продукції: 
− для скачування файлів, музики, відео; 
− в туризмі (в Україні такий досвід має Львів, де кодами 

зашифровані всі місцеві визначні пам'ятки, які під час скануван-
ня вказують на їх місце розташування та розповідають їх історію); 

− для лотереї – кожен хто відсканував код є учасником розі-
грашу цінних подарунків; 

− для купівлі квитка на літак чи потяг тощо. 
3. Телемагазин – стимулювання збуту та продаж товару за до-

помогою звернення з екранів телевізора з наступним замовлен-
ням за телефоном та доставкою поштою (кур’єром): Topshop, Те-
лемедіа і т.п. 



 
254 

4. Вендінг – продаж товарів через торгові автомати: напої, їжа, 
іграшки, квитки на літак чи потяг, алкогольні напої, цигарки, 
книжки тощо. Окрім того існує велика кількість автоматів, які 
працюють на прийом товарів, наприклад, тари від напоїв. Вже 
існують навіть магазини та маркети, які повністю складаються з 
торгових автоматів. 

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що інноваційна ді-
яльність має свої особливості, що впливають не лише на процеси 
виробничого характеру, а й на всі інші види діяльності підприєм-
ства – управління, фінанси, постачання тощо. Не виключенням є 
і маркетинг, який є невід’ємною умовою успішного функціону-
вання та розвитку підприємства-інноватора на ринку. І враху-
вання особливостей маркетингового супроводу інноваційної про-
дукції дозволить підприємствам не лише краще задовольняти 
потреби та запити своїх споживачів, а й скоротити витрати та 
знизити ризики від інноваційної діяльності. 

 
 
5.3. Удосконалення методики пошуку оптимальної моделі 

нової продукції промислового підприємства 
 

Світовий досвід та українська практика показують, що комер-
ційні невдачі інноваційних товарів пояснюються тими обстави-
нами, що при їх розробленні не завжди повною мірою врахову-
ються споживчі вимоги, які висуваються до продукту. У зв’язку з 
цим набуває актуальності розроблення дієвого механізму залу-
чення до процесу проектування інноваційної продукції її майбут-
ніх споживачів. Як такий механізм можуть використовуватися 
такі методичні підходи: методологія структуризації функції якості 
(Quality Function Deployment – QFD) [34], процедура сумісного 
аналізу [67], мультиатрибутна модель товару [21] та методика що 
була запропонована О.С. Зозульовим [41]. Їх використання до-
зволяє враховувати найважливіші вимоги споживачів при плану-
ванні і проектуванні нового продукту, а також при проектуванні 
технологій його розроблення та виготовлення. Однак необхідно 
відмітити що зазначеним методикам характерні як індивідуаль-
ні, так і загальні недоліки. Зупинимося лише на загальних мо-
ментах. По-перше, вони визначають лише необхідні споживачу 
техніко-економічні характеристики (властивості) продукції, однак 
яким чином цих значень досягти – невідомо. По-друге, методики 
не наводять шляхів вирішення технічних протиріч, що можуть 
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мати місце під час розроблення нової продукції, оскільки бажан-
ня споживача мати кращі значення певних характеристик може 
бути нездійсненим, наприклад через фізичні закономірності 
зв’язків між цими характеристиками. По-третє, методики не вра-
ховують можливу обмеженість фінансових ресурсів або фіксова-
ність бюджету розробки нового товару. 

Виникає необхідність у вирішенні наведених недоліків та на 
основі цього запропонувати підхід до пошуку оптимальної моделі 
нового товару. 

В основу авторського підходу до пошуку оптимальної моделі 
нового товару лягла концепція мультиатрибутивної моделі това-
ру, відповідно до якої, атрибут – це вигода, що шукають спожива-
чі у товарах. Кожен товар складається з певної кількості атрибу-
тів, які у свою чергу визначаються його характеристиками. За-
вдання розробника знайти ці атрибути, та спроектувати такі па-
раметри характеристик, які б максимально задовольняли потре-
бам споживачів. 

Пошук оптимальної моделі нового товару відбувається поетапно. 
 

Таблиця 5.1. Спрощена мультиатрибутивна модель інноваційного 
товару 

 

Атрибути Важливість атрибута (V) Об’єктивні властивості 

1. Особливо важливі 

Атрибут 1 V1 

ТЕХ* 1 
ТЕХ 2 
ТЕХ 3 

… 
Атрибут 2 V2  

2. Важливі 

Атрибут 3 V3 

ТЕХ 1 
ТЕХ 4 
ТЕХ 7 

… 
Атрибут 4 V4 … 
Атрибут 5 V5 … 

3. Другорядні 

Атрибут 6 V6 … 
Атрибут 7 V7 … 
… … … 

 

Примітка: ТЕХ* – техніко-економічна характеристика продукції 
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Етап 1. Проведення маркетингових досліджень майбутніх 
споживачів нової продукції. За їх результатами аналізують пот-
реби та запити споживачів, та визначають атрибути, якими про-
дукція повинна характеризуватися. Споживачів просять проран-
жувати ці атрибути за їх важливістю щоб під час проектування 
звернути на них особливу увагу. 

Етап 2. Визначаються відповідні техніко-економічні характе-
ристики продукції, що формують дані атрибути, тобто будується 
мультиатрибутивна модель товару (табл. 5.1). Одна й та сама 
характеристика може формувати кілька різних атрибутів. 

Етап 3. Визначається вагомість техніко-економічних характе-
ристик товару, що формують атрибути. Для цього формується 
матриця взаємозв’язків між атрибутами товару, та відповідними 
характеристиками. Фрагмент такої оцінки наведений у табл. 5.2. 

У клітинках матриці розміщують значення міри тісноти зв’язку, 
якщо такий зв’язок має місце. Характер взаємозв’язку між атри-
бутами та техніко-економічними характеристиками може бути 
позитивний (із зростанням одного чинника другий також збіль-
шується, і навпаки, із зменшенням одного інший також зменшу-
ється) або негативний (із зростанням одного чинника другий зме-
ншується чи навпаки). Міра тісноти між двома параметрами оці-
нюється коефіцієнтом парної кореляції (rху), що набуває значень в 
інтервалі rху ε [–1; 1]. Сильному зв’язку відповідають значення rху 
ε [-1; -0,7) U (0,7; 1], середньому зв’язку – rху ε [–0,7; –0,3) U (0,3; 
0,7], слабкому зв’язку – rху ε [–0,3; 0) U (0; 0,3]. Якщо зв’язок між 
характеристиками відсутній rху = 0, то клітинка залишається по-
рожньою. 

 
Таблиця 5.2. Матриця взаємозв’язків між атрибутами товару та 
техніко-економічними характеристиками, що їх формують (дані 
умовні) 

 

  Техніко-економічні характеристики 

Атрибути Вага ТЕХ 1 ТЕХ 2 ТЕХ 3 ТЕХ 4 ТЕХ 5 ТЕХ 6 ТЕХ 7 ТЕХ 8 

Атрибут 1 0,20 +0,8 -0,3 -0,55 +0,3    +0,9 

Атрибут 2 0,35   +0,5 -0,6 +0,1  +0,5  

Атрибут 3 0,15     -0,2 +0,9  +0,4 

Атрибут 4 0,30  +0,2 +0,6   -0,5   

Абсолютна вага 1,88 0,16 0,12 0,565 0,27 0,065 0,285 0,175 0,24 

Відносна вага 1,00 0,085 0,064 0,301 0,144 0,035 0,152 0,092 0,127 
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Абсолютна вага кожної характеристики визначається як сума 
скалярних добутків вагомостей кожного атрибута на міру тісноти 
їх зв’язку з даною характеристикою. Відносна вага (важливість) 
кожної характеристики знаходять як відношення її абсолютної 
ваги до суми всіх абсолютних вагомостей техніко-економічних 
характеристик. 

Етап 4. Визначається ступінь відповідності існуючих значень 
техніко-економічних характеристик тим яких потрібно досягти, 
тобто тим які хоче їх бачити споживач. Подолати розрив між іс-
нуючими значеннями і цілями допоможе матриця морфологічно-
го синтезу (табл. 5.3). 

 
Таблиця 5.3. Матриця морфологічного синтезу 

 

 Оцінка ТЕХ Проміжні значення ТЕХ 

ТЕХ Важливість Присутність 
Існуючий 

стан 
… … … … 

Потрібне 
значення 

ТЕХ1         

ТЕХ2         

…         

ТЕХп         

 
Оцінку характеристик виконують за ступенем їх важливості та 

присутності у новому товарі. Між існуючим станом і потрібним 
споживачу значенням характеристик є проміжні стани, що фор-
мують різні варіанти товару. Не всі варіанти забезпечують мак-
симізацію корисності споживача. 

Корисність споживача визначається за формулою: 
 

maxXVU ii →⋅=∑ , (5.1) 

 

де Vі – вагомість і-ї техніко-економічної характеристики; 
Хі – міра реалізованості і-ї техніко-економічної характеристи-

ки в новому товарі. 
 
Етап 5. Визначення взаємозв’язків між характеристиками, та 

технічною складністю їх зміни в потрібний бік для досягнення 
необхідних їх значень (цілей). Міру тісноти між двома характери-
стиками оцінюють також за допомогою коефіцієнта парної коре-
ляції, а характер взаємозв’язку між ними може також бути пози-
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тивний або негативний. Відповідно до поставленої мети значення 
кожної характеристики необхідно збільшувати (↑) або зменшува-
ти (↓) для досягнення необхідних споживачу значень. Часто на-
прями зміни характеристик суперечать характеру зв’язку між 
ними. Наприклад, бажання підвищити потужність насоса при 
одночасному зниженні рівня його вібрації суперечать позитивно-
му характеру зв’язку між цими характеристиками, оскільки зрос-
тання потужності насоса викликає зростання рівня вібрації. У 
даному випадку і виникає протиріччя між напрямками їх зміни, 
а тому потрібно шукати певний компроміс. 

Значення коефіцієнтів парної кореляції rху заносимо до матри-
ці взаємозв’язків між техніко-економічними характеристиками 
(табл. 5.4). 

 
Таблиця 5.4. Матриця взаємозв’язків між техніко-економічними 
характеристиками (дані умовні) 

 
   ТЕХ 

   ТЕХ1 ТЕХ2 ТЕХj ТЕХn 

 Техніко-економічні характеристики Мета ↑ ↓ … ↑ 

1 ТЕХ1 ↑  -0,3  -0,2 

2 ТЕХ2 ↓     

… ТЕХi …     

n ТЕХn ↑     
 

Примітка. -0,2 – ситуація, коли має місце технічні труднощі 
 
Можливі комбінації характерів взаємодій між характеристи-

ками і ситуацій, коли можуть виникнути технічні труднощі та 
протиріччя, наведено в табл. 5.5. 

Технічні труднощі зміни техніко-економічних характеристик у 
потрібний для споживача бік, обраховуються за допомогою коефі-
цієнта: 

 

п
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rr

r
I

l
ij
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ij
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ij

тех ⋅
+

=
∑∑

∑
 (5.2) 

 

де Ітех – коефіцієнт технічних труднощів (Ітех ε [0; 1]); 
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∑|rtij| – кореляційна сума технічно складних інженерних рі-
шень (ситуація, коли мають місце технічні протиріччя); 

∑|rlij|– кореляційна сума нескладних інженерних рішень (си-
туація, коли технічних протиріч не виявлено); 

q – загальна кількість технічно складних інженерних рішень; 
n – загальна кількість виявлених взаємозв’язків між характе-

ристиками. 
 

Таблиця 5.5. Можливі комбінації техніко-економічних характери-
стик і ситуацій, коли можуть виникнути технічні труднощі та 
протиріччя 

 

Характер фізичного взає-
мозв’язку між двома техні-
ко-економічними характе-

ристиками 

Характер взаємозв’язку 
між цілями зміни техні-
ко-економічних харак-

теристик 

Ситуації 

Позитивний 
(↑ТЕХ1 =>↑ТЕХ2);  
(↓ТЕХ1 =>↓ТЕХ2) 

Позитивний 
(↑ТЕХ1 =>↑ТЕХ2);  
(↓ТЕХ1 =>↓ТЕХ2) 

Технічні труднощі та 
протиріччя між техніко-
економічними характе-

ристиками відсутні 
Від’ємний 
(↑ТЕХ1 =>↓ТЕХ2); 
(↓ТЕХ1 =>↑ТЕХ2) 

Мають місце технічні 
труднощі та протиріччя 

між техніко-
економічними характе-

ристиками 
Від’ємний 
(↑ТЕХ1 =>↓ТЕХ2); 
(↓ТЕХ1 =>↑ТЕХ2) 

Позитивний 
(↑ТЕХ1 =>↑ТЕХ2);  
(↓ТЕХ1 =>↓ТЕХ2) 
Від’ємний 
(↑ТЕХ1 =>↓ТЕХ2); 
(↓ТЕХ1 =>↑ТЕХ2) 

Технічні труднощі та 
протиріччя між техніко-
економічними характе-

ристиками відсутні 

 
Більше значення даного коефіцієнта свідчить про більшу скла-

дність. Якщо Ітех ε [0; 0,33), то зміна техніко-економічної характе-
ристики продукції у потрібний бік має низький рівень складності; 
Ітех ε [0,34; 0,66) – середній рівень складності; Ітех ε [0,67; 1] – ви-
сокій рівень складності. 

Етап 6. Визначення економічної складності зміни техніко-
економічних характеристик у потрібний бік. Часто виникають 
ситуації, коли реалізація одного параметра продукції вимагатиме 
надто значних коштів, що інколи навіть незрівнянно із загаль-
ним бюджетом розробки товару. У цьому випадку і виникають 
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економічні труднощі щодо його реалізації. Тобто це та кількість 
фінансових ресурсів, що необхідна для реалізації потрібного спо-
живачу значення параметра інноваційної продукції, або це ви-
ражені у вартісній формі технічні труднощі на зміну відповідної 
характеристики в потрібний бік. Слід також відзначити, що не 
завжди високий рівень технічної складності вимагатиме високих 
витрат на їх вирішення. Оскільки інженерні труднощі визнача-
ються різними фізичними законами, технологіями виготовлення, 
а економічні труднощі – обмеженістю бюджету розроблення та 
відсутністю необхідних ресурсів. 

Економічні труднощі в реалізації потрібних значень техніко-
економічних характеристик обраховуються за допомогою коефі-
цієнта: 

 

Б

В
I ij
ек =  (5.3) 

 

де Іек – коефіцієнт економічних труднощів (Іек ε [0; ∞]); 
Вij – витрати на забезпечення і-ї техніко-економічної характе-

ристики j-м проміжним значенням; 
Б – запланований бюджет на розроблення нового товару. 
 

Таблиця 5.6. Витрати на забезпечення необхідних значень техні-
ко-економічних характеристик (дані умовні) 

 

 
Витрати на забезпечення 
проміжних значень ТЕХ, 

ум. од. 

Економічні труднощі в 
реалізації необхідних 

значень ТЕХ 
Технічні 

труднощі в 
реалізації 

ТЕХ ТЕХ 

Іс
ну

ю
чи

й 
ст

ан
 

… … 

Ід
еа

л
ьн

ий
 с

та
н 

Іс
ну

ю
чи

й 
ст

ан
 

… … 

Ід
еа

л
ьн

ий
 с

та
н 

ТЕХ1 0 1 10 16    0,8 0,254 

ТЕХ2 0 0,2 1,3 2     0,658 

…          

ТЕХп 0 1 3,8 4,5     0,011 
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Більше значення даного коефіцієнта свідчить про більшу еко-
номічну складність. Оскільки у кожній техніко-економічній хара-
ктеристиці є кілька проміжних значень, то витрати на їх забезпе-
чення і відповідно коефіцієнт економічних труднощів будуть різ-
ними. 

Витрати на забезпечення проміжних значень техніко-еконо-
мічних характеристик заносяться в табличну форму (табл. 5.6.). 

Як правило, потрібно, щоб виконувалися такі умови: 
 

1...21 ≤+++ ijjj IeкIeкIeк  (5.4) 

БBBВ ijjj ≤+++ ...21  (5.5) 

 
де Іекіj – коефіцієнт економічної складності набуття і-ю техніко-
економічною характеристикою j-го проміжного значення; 

Віj – витрати на забезпечення і-ю техніко-економічною харак-
теристикою j-го проміжного значення; 

Б – бюджет розробки інноваційного товару. 
 
Етап 7. Формування математичної моделі розроблення опти-

мального варіанта інноваційного товару. Модель буде матиме 
вигляд: 

 

 max→⋅=∑ ii XVU  

Wтех[ → )K� 
Wек9] → )K�

 Wек9] + Wек@] + ⋯ + Wек[] ≤ 1 

_�5 + _$5 + ⋯ + _�5 ≤ Б 

(5.6) 

 
Розв’язавши її, ми маємо можливість знайти лише одну комбі-

націю проміжних параметрів продукції з усіх можливих, що буде 
задовольняти усі наведені вище вимоги та обмеження. Зазначи-
мо, що дану оптимізаційну задачу потрібно виконувати вбудова-
ними засобами Microsoft Excel (сервіс «поиск оптимального реше-
ния»). Фрагмент пошуку оптимальних значень параметрів проду-
кції подано у табл. 5.7. 

 



 

Таблиця 5.7. Вихідні дані і результати пошуку оптимальної моделі продукції (фрагмент, дані 
умовні) 

 

ТЕХ 
В

аг
ом

іс
ть

 х
ар

ак
-

те
ри

ст
ик

 

Проміжні значення ТЕХ (у балах 
споживчої привабливості) 

Витрати на забезпечення проміж-
них значень ТЕХ (ум.од.) 

Економічні труднощі в реалізації 
необхідних значень ТЕХ 

Т
ех

ні
чн

і т
ру

д
но

щ
і в

 
ре

ал
із

ац
ії 

Т
Е

Х
 

існую-
чий 
стан 

0 

1 2 3 4 

ідеаль-
ний 
стан 

5 

існую-
чий 
стан 

0 

1 2 3 4 

ідеаль-
ний 
стан 

5 

існую-
чий 
стан 

0 

1 2 3 4 

ідеаль-
ний 
стан 

5 

Потужність 
насоса 

0,021 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 10 0 2 4 7 10 15 0 0,02 0,04 0,07 0,10 0,15 
0,62

0 
ККД на 
номінально-
му режимі 

0,049 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 0 8 17 27 37 55 0 0,08 0,17 0,27 0,37 0,55 
0,03

7 

… …                    
Температура 
перекачува-
льної рідини 

0,052 6,6 7,3 7,9 8,6 9,3 10 0 2 3 5,5 7,5 9 0 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 
0,03

3 

… …                    
Витрати 
енергії на 
одиницю 
об’єму води 

0,031 7,5 8 8,5 9 9,5 10 0 5 15 26 38 55 0 0,05 0,15 0,26 0,38 0,55 
0,13

2 

Вартість 
життєвого 
циклу 

0,031 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 10 0 10 25 36 48 68 0 0,10 0,25 0,36 0,48 0,68 
0,09

2 

 

  – оптимальне рішення відповідно до заданих обмежень 

2
6

2 



 
263 

Запропонована методика пошуку оптимальної моделі іннова-
ційного товару спрямована на врахування техніко-економічних 
труднощів у досягненні необхідних споживачу значень парамет-
рів продукції і повинна забезпечити максимальне задоволення 
потреб замовників відповідно до виділених коштів на розроблен-
ня моделі. 

 
 

5.4. Методичні засади кількісної оцінки 
ринкових перспектив екологічних інновацій 

 

Одним з основних факторів, що стримують інноваційну діяль-
ність, особливо екологічно орієнтовану, є неповна визначеність 
відносно її майбутніх результатів та спричинений цим ризик 
суб’єктів інноваційного процесу, особливо виробників інновацій-
ної продукції та інвесторів в інновації. Практика свідчить, що зі 
100 ідей інновацій до стадії комерціалізації (впровадження на 
ринок) доходить 1-2, причому їх шанси на ринковий успіх у сере-
дньому становлять 50%. 

Природнім шляхом зниження рівня невизначеності і ризику і, 
відповідно, підвищення достовірності інноваційних рішень є за-
стосування формалізованих, у ідеалі формальних, методів їх ана-
лізу і оцінки. 

Враховуючи викладене, автором поставлено за мету розробити 
методичний підхід до кількісної оцінки ринкових перспектив 
екологічних інновацій. Причому таку оцінку доцільно робити на 
ранніх етапах інноваційного циклу. Це дозволить своєчасно внес-
ти необхідні корективи у екологічний інноваційний продукт, тех-
нологію його виготовлення, заходи комплексу маркетингу еколо-
гічних інновацій, уникнути непродуктивних витрат на їх дове-
дення до вимог ринку тощо. 

В основу покладено ідею, що шанси на ринковий успіх інновації 
можна істотно підвищити, якщо урахувати інтереси економічних 
контрагентів, які задіяні у процесах її розробки, виготовлення, 
просування на ринок, споживання і утилізації. Враховуючи, що 
розвиток подій на ринку може відбуватися за кількома сценаріями, 
оцінку ступеня відповідності характеристик інновації і заходів з її 
просування на ринку слід виконувати для кожного з найбільш 
імовірних сценаріїв. У цьому випадку для кожного сценарію розви-
тку подій на ринку можна розробити відповідний комплекс марке-
тингу, що підвищує шанси інновації на ринковий успіх. 
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Основною проблемою є визначення ймовірностей сценаріїв ро-
звитку подій на ринку. Для їх знаходження може бути застосова-
ним підхід, що викладений у [27]. Він передбачає у якості базових 
значень прийняти такі ймовірності [15] сценаріїв: глибокий 
спад – 0,05; незначний спад – 0,20; номінальний (найбільш імовір-
ний) стан – 0,50; незначний підйом – 0,20; потужний підйом – 0,05. 

Однак точність такої оцінки є невисокою, хоча її можна при-
йняти за базову і вносити поправки, які враховують вплив фак-
торів (імовірність їх впливу), що визначають процеси розвитку 
ситуації на ринку. Для цього може бути застосований метод 
Байеса [32], який дозволяє визначати апостеріорну імовірність 
певної події чи явища, виходячи з попередньо визначеної апріо-
рної імовірності (її можна прийняти відповідно до викладеного 
вище) та імовірності впливу конкретних факторів у сторону збі-
льшення (чи зменшення) вірогідності розвитку конкретного 
сценарію, що аналізується. 

 
Таблиця 5.8. Система факторів макросередовища інноваційної 
діяльності [24] 

 

Політико-
правові 

Екологічні Економічні 
Соціально-

демографічні 
Технологічні 

Політична 
система 
Господарське 
законодавство 
Трудове за-
конодавство 
Система опода-
ткову-вання 
Ступінь ко-
румпованості 
влади 
Форми лобію-
вання 
Вплив громадсь-
ких організацій 
Ступінь інтегро-
ваності у світову 
економіку 
Митне законо-
давство 

Стан навко-
лиш-нього 
середовища 
Забезпече-
ність ресур-
сами 
Кліматичні 
умови 
Економіко-
географіч-
ний регіон 
Екологічне 
законо-
давство 

Рівень інфляції 
Рівень безро-
біття 
Валютний курс 
Рівень доходів 
населення  
Темпи розвит-
ку економіки 
Структура 
економіки 
Співвідно-
шення попиту 
та пропозиції 
Рівень ділової 
активності 
Власність 
Бар'єри 

Рівень освіти 
Рівень наро-
джуваності й 
смертності 
Рівень життя 
Розподіл доходів 
Розподіл на-
селення за ві-
ком і статтю 
Національний 
склад 
Релігії 
Суспільні тра-
диції і норми 
поведінки 
Захист спожи-
вачів 
Соціальна за-
безпеченість 
Щільність 
населення 

Темпи НТП 
Рівень роз-
витку науки й 
техніки 
Технологічна 
і технічна 
орієнтація 
економіки 
Інноваційна 
активність 
Механізація й 
автомати-
зація вироб-
ництва і 
побуту 
Захист інте-
лекту-альної 
власності 
Трансферт 
технологій 
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Згідно [12,20,46,51] розвиток подій на ринку визначається, в 
основному, факторами макросередовища, їх авторська системати-
зація подана у табл. 5.8. 

Далі для кожного сценарію розвитку подій на ринку слід ви-
конати оцінку ступеня відповідності характеристик екологічної 
інновації і методів її просування (заходів комплексу маркетингу у 
загальному випадку) інтересам суб'єктів ринку (економічних кон-
трагентів інноватора: споживачів, постачальників, посередників, 
інвесторів, суспільних і державних інституцій, ЗМІ і т.п.). Для 
цього можна застосувати методику автора [29], яка передбачає 
зіставлення характеристик інноваційного продукту і потреб кож-
ного з економічних контрагентів. 

Основною проблемою є адекватна оцінка інтересів кожного з 
економічних контрагентів і їх вагомостей. Задля об’єктивності 
аналізу для оцінки ступеня відповідності характеристик іннова-
ційного продукту інтересам аналізованих суб’єктів ринку слід 
залучати цих суб’єктів – економічних контрагентів інноватора. 
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Рис. 5.6. Схема аналізу і оцінки ринкових перспектив 
екологічних інновацій 
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Далі виконується згортання отриманих оцінок в єдиний інтег-
ральний показник, який порівнюють  з критичним значенням і у 
разі відповідності аналізований продукт приймають до подаль-
шого аналізу [29]. 

Слід зазначити, що інноваційний процес у більшості випадків 
є багатоваріантним стосовно конструкції і дизайну інноваційного 
продукту, цінової політики і цінових стратегій, заходів просуван-
ня і збуту тощо. У цьому випадку доцільним є провести оцінку 
ступеня відповідності характеристик кожного варіанту інновації 
інтересам суб’єктів ринку відповідно до викладеного вище. 

Розроблена відповідно до викладеного вище схема оцінки рин-
кових перспектив інновації подана на рис. 5.6. 

Результати аналізу, виконаного за схемою на рис. 5.6, пред-
ставляють у вигляді таблиці рішень, що аналогічна поданій у 
табл. 5.9. 

 
Таблиця 5.9. Інтегральні показники відповідності екологічного 
продукту інтересам економічних контрагентів інноватора 

 

Варіанти 
інноваційного 

продукту 

Сценарії розвитку подій на ринку 

Глибокий 
спад 

Незначний 
спад 

Номіналь-
ний 

Незначний 
підйом 

Потужний 
підйом 

Продукт 1 П11 П12 П13 П12 П15 

…      

Продукт І Пі1 Пі2 Пі3 Пі4 Пі5 

…      

Продукт N Пn1 Пn2 Пn3 Пn4 Пn5 

 
Величини Пij є інтегральними показниками відповідності і-го 

інноваційного продукту інтересам економічних контрагентів інно-
ватора при j-му сценарії розвитку подій на ринку. 

Для вибору оптимального варіанту застосовують наступні пра-
вила [28]: 

1. Якщо відомі ймовірності сценаріїв, то кращий варіант ви-
значають за критерієм Байєса, тобто кращим є варіант іннова-
ційного продукту з максимальною середньозваженою за ймовір-
ностями оцінкою інтегральних показників відповідності. 

2. Якщо імовірності сценаріїв визначити неможливо, то вони 
вважаються рівноймовірними. Якщо інтегральні показники сцена-
ріїв істотно різняться то рішення приймається за критерієм Байєса. 



 
267 

3. Якщо не виконуються умови випадків 1 і 2, то рішення 
приймають за наступними критеріями: 

3.1. Критерій Вальда (максимінний критерій), який відповідає 
песимістичному типові поведінки в умовах невизначеності. 

Згідно ньому краща альтернатива визначається за правилом: 
 

Продукт* = maxi minj Пij. 5.7 

 
3.2. Критерій Севіджа, відповідає більш оптимістичному типові 

поведінки ніж критерій Вальда. Він базується на розрахунку про-
міжної матриці – S, елементи якої визначаються в такий спосіб: 

 

Sij = Пij – min Пij. 5.8 

 
Далі по цій проміжній матриці за допомогою максимінного 

критерію вибирається краща альтернатива. 
3.3. Критерій Гурвіца, критерій «песимізму-оптимізму». Він 

базується на оцінці кожної альтернативи за допомогою комбінації 
найкращого і найгіршого результатів. Розраховується оцінка Zi 
для альтернативи Пi за правилом: 

 

Zi = a· mini Пij + (1-a) ·  maxi Пij, 5.9 

 

де а – показник песимізму (0 ≤ a ≤ 1). 
 
При а=1 цей критерій перетворюється в максимінний. Якщо 

ми вибираємо а близьким до одиниці, то ми дотримуємося песимі-
стичного типу поведінки, найменш ризикованого. 

Найкращу альтернативу вибирають за правилом: 
 

Продукт* = maxi · Zi, 5.10 

 
Подані методи базуються на підходах теорії ігор з неантагоніс-

тичною протидією (ігри з природою). 
Проте, у випадку складнощів визначення ймовірностей сцена-

ріїв розвитку подій на ринку, можна застосувати такий підхід. 
Оцінити вплив окремих складових зовнішнього макросередо-

вища (див. табл. 5.9) на можливість реалізації виділених вище 
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сценаріїв розвитку подій на ринку за допомогою коефіцієнтів упев-
неності (рис. 5.7), які характеризують ступінь упевненості у наяв-
ності впливу. Шкала на рис. 5.7 запропонована автором як моди-
фікація шкал, запропонованих у літературних джерелах [12, 11]. 

 

Незначний 
підйом 

Незнач-
ний спад 

+10

Потужний 
підйом 

Потужний 
підйом 

-10 -8 0 +5 +8 

Номінальний сценарій 

-5 

 

Рис. 5.7. Шкала значень коефіцієнтів упевненості 
 
Фрагмент оцінки впливу факторів, що характеризують вплив 

екологічної складової зовнішнього макросередовища господарю-
вання на можливість реалізації виділених сценаріїв наведено 
нижче. 

Експерти оцінили вплив окремих факторів:  
− стан навколишнього середовища (+4); 
− забезпеченість ресурсами (+4); 
− кліматичні умови (0); 
− економіко-географічний регіон (–4); 
− екологічне законодавство (+7). 

Підсумкова оцінка впливу екологічної складової розрахована 
за формулами (5.11) Ке = +7,8 свідчить про можливість розвитку 
сценарію незначного спаду на цільовому ринку.  

Вона отримана послідовним комбінуванням оцінок факторів 
впливу за правилами [11, 12]: 

 

)
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при комбінуванні 1K =+10 і 2K =-10 0K =+1. 

5.11 
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Аналогічним чином виконується оцінки впливу інших складових 
зовнішнього макросередовища господарювання (політико-правої, 
економічної, соціально-демографічної, техніко-технологічної тощо). 

Далі за правилами (5.11) комбінують ці оцінки і отримують ін-
тегральний коефіцієнт упевненості (Кінт) щодо певного напрямку 
розвитку подій на ринку. 

Порівнюючи Кінт зі значеннями шкали на рис. 5.7 визначають 
тип сценарію розвитку подій на ринку. Відповідно до цього сце-
нарію за авторською методикою [29] оцінюють ступінь відповідно-
сті характеристик варіантів екологічного інноваційного продукту 
інтересам економічних контрагентів. Далі вибирають варіант 
продукту з найбільшим ступенем відповідності. 

Узагальнюючи викладене можна зробити наступні висновки. 
1. Запропоновано методичний підхід до кількісної оцінки ри-

нкових перспектив екологічних інновацій в умовах нечіткої оцін-
ки впливу факторів зовнішнього макросередовища господарю-
вання (можливого поліваріантного розвитку ситуації на ринку). 

2. Авторський підхід має два різновиди, які різняться спосо-
бом оцінки і урахування сценаріїв можливого розвитку подій на 
ринку при прийнятті управлінських рішень. 

3. Визначено умови застосування різновидів запропонованого 
методичного підходу: при можливості оцінити імовірності сцена-
ріїв розвитку подій на ринку доцільно застосовувати перший різ-
новид, при неможливості – другий. 

4. Викладений підхід кількісної оцінки ринкових перспектив 
екологічних інновацій у значній мірі дозволяє обʼєктивізувати екс-
пертні оцінки ступеня впливу факторів зовнішнього макросере-
довища господарювання, зменшити ризик прийняття неадекват-
них розвитку подій на ринку управлінських рішень щодо вибору 
варіанту екологічної інновації і заходів комплексу маркетингу з 
його просування на ринок. Відібраний варіант є оптимальним з 
огляду на відповідність характеристик інноваційного продукту 
інтересам суб’єктів ринку (економічних контрагентів інноватора), 
з урахуванням можливості реалізації різних сценаріїв розвитку 
подій на ринку. 

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на визначен-
ня і обґрунтування складу факторів, які визначають особливості 
перебігу подій на ринку у найближчій перспективі і характери-
зують вплив політико-правової, техніко-технологічної, економіч-
ної, соціально-демографічної та ін. складових макросередовища 
господарювання на сприйняття екологічної інновації. 
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5.5. Маркетинг комерціалізації інновацій у промисловості 
 
Економіка України перебуває під впливом тенденцій глобаль-

ної фінансово-економічної кризи, сировинної орієнтації експорту 
та технологічного відставання. Найбільш перспективний вихід із 
цієї ситуації – активна інноваційна діяльність на всіх рівнях еко-
номічних систем. 

На макрорівні формування національної інноваційної еконо-
мічної системи – це інституціональний за своїм змістом процес, 
ефективність якого залежить від діяльності державних, приват-
них, громадських і змішаних інститутів, які прискорюють процес 
комерціалізації інновацій за рахунок зниження трансакційних 
витрат. На мікрорівні комерціалізація інновацій здійснюється 
окремими господарюючими суб’єктами на основі певного підходу. 
Перевага маркетингового підходу полягає в тому, що він дозволяє 
процес комерціалізації інновацій зробити більш керованим і, що 
не менш важливо, орієнтованим на задоволення потреб цільового 
ринку. Нерозвиненість маркетингового підходу до комерціалізації 
інновацій та його безсистемне використання в практиці українсь-
кого бізнесу (у тому числі в промисловості) гальмує розвиток еко-
номіки інноваційного типу та комерційне використання резуль-
татів інноваційної діяльності. Зазначені обставини вимагають 
уточнення теоретичних і доопрацювання методологічних розро-
бок комерціалізації інновацій на основі маркетингового підходу. 

Аналіз спеціалізованої літератури з комерціалізації інновацій 
підтверджує недостатню кількість досліджень з обраної проблеми. 
Процеси і проблеми комерціалізації представлено у працях 
В. Вовк, С. Віхляєвої, Ю. Дайновського, С. Ілляшенко, А. Косенко, 
П. Перерви, Л. Смоляр, В. Соловйова, Є. Топоркової, Н. Чухрай. У 
спеціалізованій літературі з маркетингу переважає збутовий під-
хід до комерціалізації. (Ф. Котлер, П. Дойль, Ж.-Ж. Ламбен та ін.) 
Аспекти маркетингового проектування комерціалізації інновацій 
розкриваються у дослідженнях Д. Аакера, Г. Багієва, К. Беррі, 
В. Чан Кіма, Є. Діхтеля, С. Займана, Т. Левітта, Я. Матковської, 
Дж. Траута, Ф. Уебстера та ін. 

Державною службою інтелектуальної власності України у 
2011 р. порівняно з попереднім роком на 4,8% більше (4061) було 
видано патентів на виноходи, на 9,4% більше (10291) – патентів 
на корисні моделі, на 6,6% менше (1337) – патентів на промислові 
зразки [33]. Однак створити інновацію – це половина шляху, дру-
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га половина – досягнення кінцевого результату, просування інно-
вації на ринку, тобто те, що прийнято називати комерціалізацією. 
Факт наявності прав інтелектуальної власності – недостатня умо-
ва для отримання власником комерційних результатів. Як ствер-
джують експерти, не більше 1% запатентованих технічних рішень 
доходить до етапу введення в господарський обіг [61]. 

Для промислових підприємств є актуальним питання, 
пов’язане не стільки з генерацією інноваційних ідей, скільки з 
використанням інноваційного потенціалу, що знаходиться поза 
межами комерціалізації. Одним із прикладів може бути патентна 
ситуація на базовому підприємстві машинобудівної галузі Украї-
ни Новокраматорському машинобудівному заводі (табл. 5.10). За 
період з 2005 по 2010 рр. підприємство отримало 401 патент на 
винаходи і корисні моделі. При цьому за той же період було впро-
ваджено 52% запатентованих технічних рішень. 

 
Таблиця 5.10. Патентування і комерціалізація винаходів і корис-
них моделей ПАТ «НКМЗ» у 2005–2010 рр. 

 

Період 
Кількість патентів на винахо-

ди і корисні моделі, од. 
Комерціалізація винаходів і 

корисних моделей, од. 

2005 90 30 

2006 76 32 

2007 69 36 

2008 86 40 

2009 23 42 

2010 57 31 

 
Таким чином, у сучасних умовах комерціалізація постає як 

стратегічно значущий процес для економіки України та її 
суб’єктів господарювання, що забезпечує їх конкурентоспромож-
ність та інтенсивність соціально-економічного розвитку. 

Комерціалізація також є об’єктивним й історично обумовленим 
ринковим процесом, який пояснює формування і розвиток нових 
ринків та інститутів. Враховуючи принцип історизму, слід зазна-
чити, що категорія «комерціалізація» пройшла певний шлях тра-
нсформацій. Так, наприклад, Джозефер Шумпетер як автор кате-
горії «інновація» визначив її як комерціалізацію всіх нових ком-
бінацій, що ґрунтуються на: застосуванні нових матеріалів і ком-
понентів; впровадженні нових процесів; відкритті нових ринків; 
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запровадженні нових організаційних форм (так звані управлін-
ські інновації). 

Згідно з цим визначенням, інновації – це одночасні прояви 
двох світів, а саме світу техніки і світу бізнесу. Коли зміна відбу-
вається тільки на рівні технології, Шумпетер називає її винахо-
дом. І тільки тоді, коли до змін підключається бізнес, вони стають 
інноваціями. Інновації як комерціалізація чогось нового можуть 
бути: Т – новою технологією (Technology); А – новим застосуван-
ням у формі нових товарів, послуг або процесів (Application); М – 
новим ринком або ринковим сегментом (Market); О – новою орга-
нізаційною формою або новим підходом до менеджменту, а також 
комбінацією двох або більше складових (Organization) [66]. 

У своїй книзі «Теорія економічної історії» (1969 р.) Дж. Хікс 
вказує на те, що перехід до сучасної фази торгової економіки здій-
снювався завдяки комерціалізації сільського господарства, фор-
муванню ринку праці та промисловій революції [64]. Іншими сло-
вами, комерціалізація за Дж. Хіксом є процесом формування ка-
піталістичних відносин, а однією зі сфер комерціалізації є сільсь-
ке господарство. 

У сучасному економічному просторі комерціалізацію визнача-
ють як процес, що пов’язаний з практичним використанням ре-
зультатів наукових досліджень і розробок з метою виведення на 
ринок нових або поліпшених продуктів, послуг або процесів з 
отриманням комерційного ефекту. Вона, як правило, починається 
там, де наукові дослідження вже в основному закінчені і є певний 
продукт або послуга, які мають властивості та переваги, що є цін-
ними для комерційних споживачів. Комерціалізація закінчується, 
коли продукт успішно виведений на ринок – у загальному випад-
ку, коли досягнута точка беззбитковості, тобто дохід від продажів 
перевищує операційні витрати. При цьому комерціалізація може 
приймати три основні форми: запуск нового бізнес-проекту для 
комерційного використання технології; продаж ліцензії на вико-
ристання технології існуючому бізнесу; експлуатація технології 
шляхом надання послуг, нові ринки збуту, нові зони прибутку. 

Сучасне розуміння включаючи технічне консультування, 
аналітичні та експертні послуги, а також дослідження за конт-
рактами [9]. 

У найзагальнішому вигляді комерціалізацію розглядають як 
підпорядкування діяльності підприємства, установи або органі-
зації меті отримання прибутку [17]. 
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Таким чином, у первинному значенні категорія «комерціалі-
зація» розглядалася як процес проникнення інтересів бізнесу в 
нові сфери діяльності, де до цього ринкові відносини не існували, 
це процес формування ринків у тих напрямах діяльності людини, 
які раніше були неприбутковими, а завдяки інноваціям стали 
ефективними (в першу чергу почали приносити прибуток) або 
утворили нові ринки збуту, нові зони прибутку. Сучасне розумін-
ня комерціалізації інновацій засноване на використанні цілого 
ряду підходів: технічного, інституційного, процесного, ринкового 
(маркетингового), проектного. Домінування технічного підходу не 
сприяє розвитку процесів комерціалізації, тому що в якості пріо-
ритету обираються винахідницькі (науково-технічні), а не ринкові 
(економічні) цілі. 

У межах інституційного підходу існують такі основні інститу-
ти: суспільство, держава і бізнес – кожен з яких як повноцінний 
учасник ринку інновацій створює власні інститути комерціаліза-
ції, укладає угоди з іншими інститутами, а разом вони утворюють 
інституційне середовище для комерціалізації інновацій. У проце-
сі комерціалізації інновацій формуються як ринкові та економічні 
інститути (нові потреби і моделі поведінки споживачів, нові рин-
ки, нові бізнес-моделі тощо), так і соціальні інститути, що стиму-
люють комерціалізацію (різні форми об’єднання суб’єктів ринку 
інновацій). У зв’язку з цим зростає роль маркетингу партнерсь-
ких взаємовідносин для укладання угод з суб’єктами та інститу-
тами ринку. Результатом проектування угод з суб’єктами та ін-
ститутами стає розширення кількості та якості ефектів від комер-
ціалізації інновацій, а також відбувається удосконалення марке-
тингової пропозиції інноваційної цінності на цільовому ринку. 

При використанні процесного підходу комерціалізація постає як 
сукупність дій, спрямованих на трансформацію досягнень іннова-
ційної діяльності в нові товари (послуги) у ринковому просторі [36] 
(рис. 5.8). Процесний підхід до комерціалізації передбачає спільні 
та чітко послідовні дії, які спрямовані на певний результат – виве-
дення на ринок нових видів товарів і послуг з обов’язковою умовою 
зростання доходів. Уявлення про комерціалізацію як про процес 
передбачає не тільки трансформацію результатів інноваційної 
діяльності у відповідні товари та послуги, але й своєчасність цих 
дій, тобто перспективність їх затребуваності суспільством. 

Комерціалізація має ринкову природу, залежить від кон’юнктури 
ринку, що в подальшому визначає її маркетинговий зміст. При 
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недостатній розробленості маркетингової підходу до комерціалі-
зації на практиці відбувається стримування розвитку інновацій-
них процесів. Тому комерціалізацію потрібно розглядати як спе-
ціалізовану та самостійну сферу маркетингової діяльності 
суб’єктів ринку інновацій. 

 

Комерціалізація  
інновацій Сукупність дій 

Процес 

Результативність 

Фінансування наукових 
досліджень 

 

Рис. 5.8. Процесний зміст комерціалізації інновацій [36] 
 
Маркетинговий підхід дозволяє конкретизувати зміст марке-

тингу комерціалізації інновацій, який є парадигмою сучасного 
мультипарадигмального маркетингу, а також є стратегічною дія-
льністю з комплексного проектування процесу комерціалізації 
інновацій, їх позиціонування, просування на ринку інновацій, 
управління життєвим циклом для зниження ризику та невизна-
ченості для суб’єктів, що виступають як з боку попиту, так і з боку 
пропозиції інновацій. У вузькому значенні слова, маркетинг ко-
мерціалізації інновацій будемо розглядати як проектований і 
керований маркетинговий процес, спрямований на задоволення 
потреб цільового ринку за допомогою обміну. 

Потрібно розмежовувати комерціалізацію інновацій не тільки 
за змістом, а й за формами. Так, наприклад, з позицій інноватора 
називають дві такі форми: 

1. Передавання прав на користування інтелектуальною влас-
ністю на основі певних договірних відносин (ліцензійних та без-
ліцензійних); 

2. Організацію виробництва продукції та/або надання послуг, 
у тому числі з утворенням нової юридичної особи або без неї. У 
загальному вигляді все зводиться до того, що продається тільки 
інтелектуальний продукт, а це вимагає матеріалізації в подаль-
шому, або ж інновація вже реалізована в якомусь продукті (това-
рі, послузі) [54]. 
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На нашу думку, найбільш повно у своїх дослідженнях розкри-
ває форми комерціалізації Я.С. Матковська. Перша форма харак-
теризує її як об’єктивний процес утворення нових ринків внаслі-
док формування для них комплексної маркетингової пропозиції 
інноваційної цінності та задоволення з її допомогою потреб рин-
ку. Друга форма визначає комерціалізацію ринкових інновацій 
як орієнтований на споживача динамічний, адаптований до мін-
ливих ринкових умов імператив діяльності компаній. Третю фор-
му описують інноваційні мотиви діяльності суб’єктів процесу ко-
мерціалізації, що визначають можливості маркетингового проек-
тування та управління процесом комерціалізації. Ефективність їх 
діяльності забезпечується реалізацією принципів маркетингу 
комерціалізації ринкових інновацій, найважливішими з яких є 
нелінійність, інтерактивність, партнерство, керованість, прибут-
ковість і проектування [45]. 

Суб’єктами комерціалізації інновацій є: 
1. Великі компанії, в тому числі ТНК, зацікавлені в інноваціях 

для вдосконалення своєї діяльності або виходу на ринок з новим 
товаром. Вони віддають перевагу перспективно найбільш значу-
щим інноваціям, перш за все зі сфери «нової економіки». 

2. Великі та середні компанії, що орієнтуються на ринок своєї 
країни. Їх, перш за все, цікавлять інновації, доведені до випробу-
вального або серійного виробництва, яким практично на 100% 
гарантований попит. 

3. Венчурні компанії і фонди. Їх особливо цікавлять револю-
ційні інновації, особливо у сфері «нової економіки». 

4. Приватні інвестори, яких цікавить, перш за все, окупність 
вкладень у дуже короткі терміни на досить стійкому ринку. 

5. У деяких країнах беруть активну участь в інноваційній дія-
льності спеціальні банки [54]. 

Проблема комерціалізації інновацій вирішується за рахунок 
розробки методології організації процесу комерціалізації, яка при 
використанні маркетингової концепції дозволяє робити цей про-
цес керованим і проектованим, а також орієнтованим на задово-
лення потреб цільового ринку. Процес реалізації маркетингу ко-
мерціалізації здійснюється за допомогою сценарного планування, 
ефективність якого відстежується на основі оцінювання числен-
них ефектів від реалізації маркетингових проектів з комерціалі-
зації інновацій, практичне застосування яких підтверджує соціа-
льно-економічну доцільність маркетингу інновацій. 
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Маркетинговий підхід до комерціалізації інновацій поєднуєть-
ся з проектним підходом, який в існуючій теорії та практиці за-
стосовують для управління бізнес-процесами, тобто проектами, 
спрямованими на отримання прямої вигоди. Проектне управлін-
ня комерціалізацією також забезпечує методологічну цілісність, 
теоретичний розвиток та практичну значимість розглянутої про-
блеми. Методологія проектного управління дозволяє оптимізува-
ти і підвищити ефективність процесів комерціалізації інновацій. 

У межах проектного підходу комерціалізацію слід розглядати 
як бізнес-проект, який має ряд особливостей: по-перше, ефект від 
комерціалізації обов’язково повинен бути вимірюваним і очевид-
ним, в іншому випадку проект не буде розглянуто і прийнято до 
реалізації, по-друге, такі проекти мають передбачають вимірюва-
ний і високий прибуток за максимально короткий період часу, по-
третє, проекти спрямовані, зазвичай, на зовнішній ринок і не 
змінюють внутрішні процеси фірми. 

Макропроцеси управління маркетинговим проектом комерціа-
лізації можуть бути розділені на п’ять основних груп: 

1. Процес комерціалізації інновації – визначає і авторизує проект. 
2. Процес планування – визначає цілі проекту, планує дії для 

досягнення цілей. 
3. Процес виконання – об’єднує ресурси для виконання плану. 
4. Процес моніторингу і контролю – регулярно оцінює прогрес 

проекту та здійснює моніторинг, у разі потреби проводить коригу-
вальні дії для досягнення цілей проекту. 

5. Процес завершення – готує проект до вірного завершення. 
Розробка та реалізація комплексного маркетингового проекту 

комерціалізації інновацій здійснюється шляхом дотримання пос-
лідовності наступних етапів: доринкового, ринкового і партнерсь-
кого. На першому етапі проектуються не тільки сама інновація, 
але й характеристики позиціонування для цільового ринку, мето-
ди та інструменти управління життєвим циклом інновацій. На 
другому і третьому етапах маркетинговий проект комерціалізації 
інновацій здійснюється шляхом інтеграції узгоджених між собою 
трьох проектувальних елементів (розробка – позиціонування – 
управління життєвим циклом). Комплексне проектування комер-
ціалізації інновацій має передбачати послідовну проектну роботу, 
в ході якої базовий варіант проекту трансформується у варіант 
проекту з тестування інновацій з подальшим перетворенням на 
проект виведення на ринок інновацій. 
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Проект позиціонування інновацій визначає формування уні-
кального і комплексного маркетингової пропозиції інноваційної 
цінності на цільовому ринку і розвиток партнерських відносин з 
цільовими аудиторіями. На основі оцінки ступеня відповідності 
між проектованою фірмою і сприйнятої споживачами цінністю 
коммерціалізованої інновації можна говорити про досягнення 
цілей маркетингового проекту з комерціалізації інновацій. 

Проект управління життєвим циклом інновації у межах зага-
льного маркетингового проекту комерціалізації припускає пла-
нування та розробку стратегій для кожного етапу життєвого цик-
лу, моніторинг, контроль та прийняття управлінських рішень для 
забезпечення конкурентоспроможності інновацій, виконання ці-
лого ряду управлінських, ресурсних, комунікаційних завдань і 
досягнення планових результатів. 

Результати досліджень дозволили В. Вовк та М. Серпуховій у 
графічній формі представити обмеження і закономірності комер-
ціалізації інновацій залежно від життєвого циклу інновацій, 
типу інновацій, маркетингових стратегій і типу підприємства 
(рис. 5.9) [11]. 
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Рис. 5.9. Взаємозв’язок комерціалізації 
інноваційної продукції [11] 
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Автори зазначають, що кожному етапу життєвого циклу інно-
ваційної продукції відповідає маркетингова стратегія комерціалі-
зації, що сегментує ринок залежно від обсягів реалізації продук-
ту, типу та сегменту ринку, на якому комерціалізується іннова-
ційний продукт. Дослідження практики комерціалізації іннова-
цій дозволило встановити взаємозв’язок між маркетинговою стра-
тегією комерціалізації інноваційної продукції та політикою коме-
рціалізації інновацій. Залежно від маркетингових завдань підп-
риємства використовують диференційовані підходи до комерціа-
лізації інноваційної продукції, що полягають у використанні 
трьох основних типів стратегій: товарна, збутова та цінова [11]. 

Проектованість і керованість маркетингового проекту комерці-
алізації ринкових інновацій досягається завдяки мережевому 
плануванню, яке уможливлює досягнення послідовності та ви-
значеності у реалізації проекту, сприяє зниженню його ризиків і 
розвитку партнерських відносин зі споживачами. Динаміку мар-
кетинговому проекту комерціалізації інновацій задає механізм 
«контрольних крапок», функціонування якого дозволяє реалізо-
вувати базові функції управління як процесу (планування, при-
йняття рішень, формування стратегії, контроль). Контрольні кра-
пки (планові, проблемні і попереджувальні) орієнтують розвиток 
процесів комерціалізації на найбільш перспективні напрями і 
визначають перехідні моменти, в яких потрібне посилення 
управління і, разом з тим, виконують функцію індикативного 
планування, реалізація якого дозволяє своєчасно реагувати на 
зміни в маркетинговому середовищі. За допомогою «контрольних 
крапок» вибудовується система управління комерціалізацією, за 
якої промислове підприємство концентрує свої ресурси на досяг-
ненні стратегій і цілей. 

Реалізація маркетингового проекту комерціалізації інновацій 
потребує розробки адекватних методик для оцінки рентабельності 
інвестицій у маркетингові проекти, що враховують як економіч-
ний, соціальний, так і безліч спеціальних ефектів. 

Необхідно підкреслити, що при проектуванні комерціалізації 
інновацій потрібно пам’ятати про інноваційний характер супро-
воду проекту, тобто йдеться про розробку інновацій у методах 
маркетингових досліджень, у сегментації ринку, в позиціонуван-
ні, в управлінні життєвим циклом. Інакше кажучи, маркетинг 
інновацій без інновацій в маркетингових технологіях буде нездій-
сненним завданням. 
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Таким чином, в Україні попит на результати інноваційної дія-
льності в промисловості відстає від можливостей науково-
технічного прогресу, що обумовлено цілою низкою причин внут-
рішнього та зовнішнього характеру. Позитивна динаміка зрос-
тання числа патентів, що видаються на об’єкти інтелектуальної 
власності в базових галузях промисловості, не супроводжується 
позитивною динамікою комерціалізації інновацій. 

Обставинами, які змушують підприємства займатися комерці-
алізацією інновацій та на їх основі створювати інноваційні това-
ри, є: скорочення життєвого циклу товарів, посилення конкурен-
ції на цільових ринках збуту, виникнення нових ринків (сегмен-
тів) при мінливих потребах покупців тощо. Комерціалізація інно-
вацій дозволяє суб’єктам цього процесу збільшити ймовірність 
успіху на ринку та підвищити свою конкурентоспроможність. 

 
 

5.6. Особливості міжнародного маркетингу технологій 
в галузях HIGH-TECH 

 
«Я не хочу винаходити нічого, що не буде продаватися.  

Продаж – це доказ корисності, а корисність – це успіх» 

Томас Едісон, винахідник 

 
Міжнародний маркетинг на ринку сучасних технологій, зок-

рема продаж патентних ліцензій, виступає в якості інструменту 
боротьби за зовнішні ринки. В результаті інтернаціоналізації 
інновацій виникли різні форми міжнародних відносин при впро-
вадженні наукових розробок у виробництво (технологічна коопе-
рація, міжнародний технологічний трансфер, територіальні нау-
ково-промислові комплекси). Купівля технологій за кордоном має 
на меті прискорення впровадження інновацій і підтримку внут-
рішнього виробництва на світовому рівні. 

Появі ринку технологій сприяло запровадження патентних си-
стем наприкінці XVІІІ – початку XІX ст., що легалізували права 
власності на продукти інтелектуальної праці, що в свою чергу 
обумовило різке розширення торгівлі засобами виробництва, яке 
раніше стримувалося значною загрозою копіювання та відсутніс-
тю можливості захисту прав. Особливий розвиток цього ринку 
відбувся в XX ст. з появою відповідної правової бази та активіза-
цією науково-технічного прогресу. 
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Привабливість ринку технологій обумовлена зростаючим попи-
том на кінцеву продукцію (наприклад, за прогнозами Gartner, не-
зважаючи на кризові тенденції в економіці, в 2013 році зростання 
IT-ринку передбачається на рівні 4,5% щодо рівня цього року – до 
3800 млрд. дол., а світові витрати в IT-сфері цього року зростуть на 
3% і досягнуть 3,5 трлн. дол. [60]), а також неможливістю розроб-
ників, в т.ч. й індивідуальних, самостійно забезпечити повний 
цикл продукції від досліджень до виробництва. За оцінками експе-
ртів ООН покупці сплачують за придбані ліцензії 1-10% вартості 
реалізованої продукції, випущеної на основі ліцензійних угод. 

При аналізі ринків варто диференціювати маркетинг власне 
технологій та маркетинг високотехнологічної (наукоємної) проду-
кції, хоча остання також виступає інструментом трансферу техно-
логій, наприклад, в імітаційних стратегіях «нових індустріальних 
країн» (теза «що Європа зробить, то Азія підробить»). 

Варто відзначити, що світовий ринок технологій формується не 
лише за рахунок ринок патентів і ліцензій та науково- і техноло-
гічноємної продукції, а й високотехнологічним інвестиційним 
капіталом, ринком науково-технічних фахівців та капіталом пар-
тнерських відносин як фактором співробітництва в інноваційних 
сферах, а тому маркетингові аспекти необхідно проглядати в усіх 
складових ринку. 

Основним показником інноваційного потенціалу та одним із 
ключових показників технологічного розвитку країн і регіонів є 
патентна статистика. За рейтингом країн за кількістю патентів, 
складеному ВОІВ у 2010 році, Україна посідає 22-ге місце. При 
цьому індикатори інноваційної діяльності відповідно до Рейтингу 
конкурентоздатності WEF є значно нижчими за цей рівень, що 
свідчить про низький рівень використання наявного потенціалу. 
За окремими оцінками, у Росії використовується лише 8-10% ін-
новаційних ідей (на нашу думку, в Україні цей показник не ви-
щий), у США – 62%; у Японії – 95% [57]. А якщо інноватори не 
вміють продавати технології на внутрішньому ринку, то ефектив-
ні виходи на світові ринки – рідкісні винятки. 

Рівень інтеграції до світових ринків технологій не визначаєть-
ся виключно державним протекціонізмом, а відображає, з одного 
боку, загальний і глобальний процес поширення інноваційних 
хвиль та, з іншого боку, визначається технологічною спеціаліза-
цією компаній – інноваційних лідерів в області наукоємних тех-
нологій [22]. 
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Пітер Друкер зазначав, що бізнес має лише дві основні функ-
ції: маркетинг та інновації, які в кінцевому підсумку забезпечу-
ють результат. В результаті, можемо сказати, що бізнес має лише 
дві важливі функції: маркетинг та технології. Всі інші складові 
стратегії стійкої конкурентної переваги пов'язані з принаймні з 
однією з них. 

Оскільки весь добробут у галузі високих технологій має своїм 
джерелом торнадо (короткий період, коли ринки ростуть на сотні 
відсотків у рік, наприклад, Apple, лідер рейтингу Eurobrand-2012, 
зуміла підвищити вартість бренда на рекордні 43,9%, IBM – на 
13,8%), а конкуренція під час торнадо досягає найвищого рівня, 
то одержання конкурентної переваги – найбільш актуальна тема 
в Силіконовій долині. Лише під час торнадо в сфері високих тех-
нологій має сенс битва за частку ринку із залученням всіх сил і 
ресурсів. Всі ці дискусії обертаються навколо трьох головних 
змінних, які консультанти Майкл Трейсі і Фред Вірсема з компа-
нії CSC Index у праці «Маркетинг провідних компаній» (1995) 
називають ціннісними дисциплінами: 

1. Лідерство за продуктом (дає можливість новому цілісному 
продукту виділитися на тлі існуючих рішень проблеми); 

2. Операційна досконалість; 
3. Близькість до споживача (дозволяє відокремити свій про-

дукт від інших подібних високотехнологічних рішень, не сфокусо-
ваних на вимогах окремої ніші). 

Дещо іншого підходу дотримуються автори концепції ринкової 
орієнтації, що ґрунтується на трьох компонентах: орієнтація на 
клієнта, конкурентна орієнтація та міжфункціональна координа-
ція. Орієнтація на клієнта включає в себе отримання інформації 
про поточні та майбутні запити клієнтів. Конкурентна орієнтація 
відноситься до генерації інформації про стратегії і дії конкурентів 
та використання її всередині фірми. Міжфункціональна коорди-
нація спрямована на узгодження організаційних підрозділів від-
повідно до ринкових цілей (наприклад, тісна співпраця між мар-
кетингом та дослідженнями з метою маркетингової спрямованості 
останніх). 

Дослідження [3] показують, що різні виміри орієнтації ринку 
(а саме, споживча орієнтація, конкурентна орієнтація та коорди-
нація пов’язана з різними сферами), мають відмінні ефекти на 
ефективність досліджень та розробок у високотехнологічних фір-
мах: координація пов'язана з різними областями є значимою, а 
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споживча орієнтація повинна бути доповнена механізмами інтег-
рації знань та конкурентної орієнтації. 

Джеффрі Мур стверджує, що у випадку маркетингу високих 
технологій динаміка життєвих циклів стрімко застаріваючих про-
дуктів змушує використовувати більш складний підхід. Описуючи 
життєвий цикл нової технології, він виділяє шість поворотних 
моментів, в яких ринкові сили починають діяти у зворотному на-
прямку, диктуючи зміну бізнес-стратегії. Найбільше докладно він 
зупиняється на трьох етапах: кегельбан, торнадо та Мейн-стріт, і 
цілях маркетингу на кожному з них. Базові відмінності між висо-
кими і традиційними технологіями ґрунтуються в першу чергу на 
короткому життєвому циклі та складностями в оцінці [55]. Один 
із проявів цього – різке скорочення середнього періоду освоєння 
нововведень, який з 1885 по 1919 р. складав 37 років, з 1920 по 
1944 р. – 24 роки, з 1945 по 1964 р. – 14 років, а в 90-ті рр. ХХ ст. 
для найбільш перспективних відкриттів (електроніка, атомна 
енергетика, лазери) скоротився до 3-4 років [10]. В результаті як 
потенційні ризики, так і доходи зростають багаторазово. 

Життєвий цикл сам диктує, які сторони в цей момент є най-
більш важливими, і просто необхідно додержуватися них, щоб 
перемогти конкурентів і заробити право перейти до наступного 
етапу. Наприклад, на ранньому етапі ринку єдиною значимою 
змінною є лідерство за продуктом, а конкуренція відбувається не 
між альтернативними продуктами – при безперервній інновації 
альтернативних продуктів не існує, а скоріше між альтернатив-
ними можливостями прориву – варіантами розвитку технологій. 

Конкурентна перевага в цьому контексті є функцією двох еле-
ментів: 

1) здатність вносити радикальні зміни за рахунок вирішення 
проблем, що перешкоджають прогресу на даному етапі, що від-
носиться до сфери лідерства за продуктом. Перевага нової пара-
дигми полягає в її здатності по новому вирішити проблему. Від-
повідь завжди знаходиться саме завдяки новій технології, що 
дозволяє підійти до проблеми зовсім інакше, і саме це приковує 
до неї увагу; 

2) гнучкість, що дозволяє пристосовуватися до особливостей 
конкретного плану та випливає з того, що продукт настільки но-
вий, що ще не обтяжений іншими зобов’язаннями. Оскільки ні-
якого іншого цілісного продукту ще не існує, замовники раннього 
ринку вільні створювати свій власний. 
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Модель піраміди при аналізі організації додає технологію в 
якості третього виміру в двовимірну модель трикутника (рис. 5.10), 
підкреслюючи необхідність управління трьома новими зв’язками: 
компанії – технології, технології – працівники, і технології – клі-
єнти для максимальної ефективності маркетингу [5]. 

 
 Компанія 

Працівники Інтерактивний 
маркетинг 

Споживачі  Споживачі  Працівники  

Технологія  

Компанія 

Зовнішній 
маркетинг 

Внутрішній 
маркетинг 

 
 

Рис. 5.10. Моделі «трикутника» (triangle model) 
Котлера та «піраміди» 

 
До характеристик маркетингового середовища високої техно-

логії відносять ринкову та технологічну невизначеність, а також 
конкурентну волатильність [4]. Ринкова невизначеність обумов-
лена потребами клієнтів, що можуть бути задоволені технологією. 

У методичних матеріалах «Technology Handbook: Technology 
Transfer Principle & Strategy» [8], підготовлених Asian and Pacific 
Centre for Transfer of Technology (APCTT) зазначається, що техно-
логічну невизначеність можна пояснити наступними обставинами: 

1) є багато випадків, коли нова технологія передається в незрі-
лому стані, а тому важко передбачити такі майбутні результати її 
використання, як продуктивність, масштаб, ціна, економічний 
ефект і т.д. Наприклад, багато з технологій, що сприяли революції 
в сфері персональних комп’ютерів (наприклад, лазерний принтер, 
Ethernet, WYSIWYG і миша) були розроблені в Xerox Research 
Center в 1970 році. Xerox не скористалася цими технологіями шля-
хом виведення на ринок в якості продуктів, і вони в кінцевому під-
сумку були передані іншим компаніям, коли співробітники, які 
спочатку працювали над цими проектами, залишили Xerox; 

2) у випадку, якщо нова технологія створена в результаті фун-
даментальних наукових досліджень, прогнозування результатів її 
використання займає багато часу; 
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3) вплив технологічних інновацій іноді стає можливим завдя-
ки додатковим винаходам. Додаткові або периферичні технології 
сприяють системним рішенням для поповнення попиту. Напри-
клад, лазерні технології пов’язані з волоконної оптикою обумови-
ли інноваційні зміни в процесах передачі даних; 

4) розробка технології здійснюються з метою пошуку рішення 
для конкретного завдання, але є багато ситуацій, коли з’являються 
нові технології, які не могли бути передбачені. Наприклад, ком-
п'ютери наразі відіграють значну роль в автомобілях. 

Узагальнено маркетинг технологій – це процес виявлення та 
задоволення технологічних потреб людського суспільства. Також 
це загальна поведінка при трансфері технологій з метою плану-
вання, реалізації та продажу від розробника технології до її спо-
живача. Концепція технологічного маркетингу передбачає розг-
ляд технології в якості продукту і визначає різні зусилля для її 
ефективного та дієвого маркетингу. Американський маркетолог 
Уїльям Давидов стверджував: «Гарні вироби винаходяться в лабо-
раторії, а важливі продукти винаходяться у відділі маркетингу». 
Специфіка маркетингу високий технологій обумовлює необхідність 
специфічних юридичних, маркетингових і фінансових знань. 

На певному етапі комерціалізації технології важливо прийня-
ти рішення, що продавати: ліцензію, наукомісткі напівфабрикати 
або готовий продукт. Це рішення має різні аспекти: фінансові, 
психологічні, юридичні, організаційні, кадрові, виробничі та зно-
ву ж маркетингові. На Заході прийнято припиняти роботу над 
проектом і продавати продукт на тім етапі, на якому закінчують-
ся основні компетенції фірми [57]. Детальніше про вибір способу 
використання розробленої технології на основі оцінки потенціалу 
можна дізнатися з наших попередніх досліджень [50]. 

Щоб усвідомити важливість технологічного маркетингу розг-
лянемо спрощений план функціонування ліквідного ринку вина-
ходів [6]: 

1) необхідність продажу технологій, які виступають сировиною; 
2) інвестуючи капітал у патент або іншу захищену інтелектуа-

льну власність відбувається перетворення сировини в товар; 
3) товари перетворюють неліквідні активи у капітал (ліквідні 

активи). Ці активи формують дві категорії: відновлений капітал і 
прибуток; 

4) відновлений капітал та прибуток можна повторно інвесту-
вати з метою перетворення більшої кількості сировини в товари, 
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ліцензування яких дозволить отримати більше відновленого ка-
піталу і додаткового прибутку; 

5) якщо темп ліцензування буде повільнішим, ніж рівень, при 
якому сировина перетворюється в товари, то в результаті більша 
частина капіталу буде перебувати в неліквідних активах, що 
призведе до втрати прибутковості. 

В контексті міжнародного маркетингу найбільш важливими є 
патентні дослідження. Зміст будь-якого патенту на винахід є 
найціннішим джерелом інформації та містить у собі опис поточ-
ного рівня техніки в заданій області, інформацію про прототипи, 
їх переваги і недоліки, докладні описи аналогічних технічних 
рішень (способи, методики, склади, конструкції, і т.д.), приклади 
застосування винаходу та опис ефекту (технічного результату). 
Дослідження Європейського Патентного Відомства показують, що 
70–90% інформації, що міститься в патентних документах, більше 
ніде не публікується. Крім того, патентні дослідження необхідні 
не лише для оцінки патентоспроможності винаходу, вони є осно-
вою маркетингових і конкурентних досліджень. Цілеспрямований 
пошук та аналіз патентної документації дозволяє визначити рі-
вень технології і тенденції їх розвитку, виявити кращі зразки 
науково-технічної продукції та перелік перспективних вимог 
споживачів, відстежити напрямок діяльності провідних компаній 
та їхніх розробок задовго до появи на ринку, визначити необхід-
ність установлення співробітництва, або можливість законного 
«обходу» чужих патентів тощо. 

З міжнародної точки зору варто створювати патентні портфелі. 
Якщо, скажемо, на 2000 патентів прийде хоча б один дійсно вда-
лий, він може принести до $1 млрд. прибутку, що в багато разів 
перевищить витрати на весь портфель. Наприклад, прибуток 
консорціуму MPEGLA, що володіє патентами на технології, які 
використовуються в DVD-плеєрах і цифрових телеприставках, 
перевищує $1 млрд. у рік. ІBM також заробляє понад $1 млрд. 
щороку на своїх ліцензіях. 

Міжнародний маркетинг є інструментом протидії умовам аси-
метричності ринку технологій, активними гравцями якого є посе-
редники – патентні агрегатори та «патентні тролі», бізнес яких 
ґрунтується винятково в одержанні ліцензійних платежів за 
отримані патенти. Захист від «тролей» становить складову витрат 
високотехнологічної компанії – закордонна практика показує, що 
в більшості випадків судовий розгляд вкрай дорогий для відпові-
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дача (в середньому до $1 млн.). Згідно з дослідженням вчених 
Бостонського університету (Bessen, Meurer, 2011) діяльність «тро-
лів» лише у 2011 р. коштувала економіці США понад $29 млрд. 
(2005 – 6,7 млрд. дол., 2008 – 12,6 млрд. дол.). У світовому масш-
табі з 2006 р. світова економіка щорічно втрачає біля $83 млрд. 

Міжнародний маркетинг в його іміджевій частині формує пе-
редумови для інноваційно-технологічного співробітництва. В 90-х 
роках ХХ ст. одержала поширення нова форма міжнародного на-
уково-технічного та комерційного співробітництва – стратегічні 
альянси компаній різних країн. Об’єднання наукових та вироб-
ничих ресурсів дає можливість партнерам, зберігаючи повну са-
мостійність, спільно розробляти нові ідеї, досягати економії часу і 
витрат та знижувати технологічні та країнові ризики. 

Європейська економічна комісія ООН розробила наступну 
класифікацію форм міжнародної кооперації виробництва: 

1. Кооперація на ліцензійній основі (передача або продаж лі-
цензій); 

2. Кооперація на ліцензійній основі з постійною поставкою 
партнеру в певній частці комплектуючих деталей, вузлів або кін-
цевої продукції; 

3. Кооперація на ліцензійній основі з одночасною передачею 
устаткування та складної техніки в порядку лізингу; 

4. Спільне виробництво, що передбачає використання техноло-
гій, створення кооперованої продукції, розподіл виробничих про-
грам, реалізацію продукції тощо. 

Основною формою комерційної реалізації технології на ринку є 
продаж ліцензії на її використання, який є економічно доцільним 
у наступних випадках [43]: 

− відсутність достатнього потенціалу (фінансові, матеріаль-
но-технічні та інші ресурси) для налагодження власного вироб-
ництва; 

− відсутність достатнього збутового потенціалу та досвіду 
торгівлі на певних специфічних ринках; 

− протекціонізму на ринках у країнах, куди планувалась пос-
тавка продукції (високі мита, імпортні квоти, заохочення ввозу); 

− погіршення ринкової кон’юнктури на кінцевий товар, ви-
роблений з використанням даної технології; 

− перехресного ліцензування (одержання в обмін на власну 
технологію ліцензію на іншу нову технологію, у якій фірма заці-
кавлена); 
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− розширення прямого експорту своєї продукції (поставка 
устаткування, вузлів, деталей, матеріалів, необхідних для осво-
єння технології за проданою ліцензією); 

− вихід фірми з даного товарного ринку (продаж ліцензії 
фірмам-партнерам або фірмам-конкурентам); 

− одержання додаткового доходу (якщо технологія морально 
застаріла – її можна реалізувати у країнах, що розвиваються). 

Патентний маркетинг є зовсім унікальною практикою в рам-
ках просування, маркетингу й продажів, оскільки патент має 
значення лише для конкретної та дуже обмеженої групи потен-
ційних покупців або ліцензіатів і , на відміну від будь-якого іншо-
го придбання, патент не може бути змінений, щоб задовольнити 
потреби нового власника. У результаті, ключовим елементом па-
тентного маркетингу є попереднє визначення перспектив викори-
стання патенту. 

Так наприклад, американська компанія ІPOfferіngs 
(http://www.іpofferіngs.com) після ретельного аналізу патентів 
розробляє наочний доказ у використанні діаграм та іншої доку-
ментації, підтримці, що утворять маркетинговий пакет для цього 
патенту або портфеля патентів. Паралельно із цим, розробляєть-
ся перелік потенційних покупців або ліцензіатів. Потім ми пред-
ставимо маркетингу пакет перспективних ліцензіатів або покуп-
ців, і переговори й полегшення процесу продажу, ліцензії або 
кілька ліцензій. 

Виходячи з специфіки об’єкту при маркетингу технологій ви-
користовуються аналіз головних компонентів (Prіncіpal 
Component Analysіs – PCA), карти, що самоорганізуються (Self 
Organіzіng Map – SOM) для стратегії моделювання STP (сегмен-
тація, таргетинг і позиціонування). 

Сегментація включає п’ять етапів – сегментування ринку, 
опис сегменти ринку, оцінка привабливості сегмента, вибір ці-
льових сегментів і розподілі ресурсів між ними і пошук цільових 
клієнтів. Використання факторного аналізу для зменшення да-
них і формування сегментів кластерного аналізу є популярними 
методами сегментації. Орієнтація – підхід до оцінки привабли-
вості сегменту, визначення одного або двох сегментів і визна-
чення цільових клієнтів. Позиціонування – планування пропо-
зиції та іміджу компанії для зайняття необхідного місця у ці-
льових клієнтів. 
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Міжнародний маркетинг технології потенційно є сферою дер-
жавно–приватного партнерства. Наприклад, в Австрії TECHMA – 
організація ліцензування технології в рамках Інноваційного аге-
нтства сприяє університетським дослідникам, винахідникам і 
компаніям у маркетингу перспективної продукції. Її персонал 
формується вченими, що володіють промисловим досвідом у різ-
них сферах. При наданні послуг TECHMA також спирається на 
національну та міжнародну мережу патентних повірених, фінан-
сових агентств і консультантів, які залучаються для виконання 
конкретних завдань залежно від потреб одержувачів послуг [26]. 

Послуги TECHMA включають оцінку винаходів з погляду їхніх 
ринкових перспектив і патентоспроможності, активний пошук 
партнерів по використанню, початкове фінансування патенту-
вання в Австрії та за кордоном, проведення переговорів про ви-
сновок ліцензійних угод, контроль за доходами від ліцензування, 
посередництво в інтересах спільних дослідницьких підприємств, 
програми кредитування патентів, інформування та консульту-
вання в рамках лекцій і безпосередніх зустрічей. 

TECHMA зосереджує свою увагу на винаходах, які, як перед-
бачається, мають найбільшу перспективу. Тому заявки піддають-
ся ретельному відбору і співробітники TECHMA відбирають тех-
нології, які, на їхню думку, відповідають відповідним умовам та є: 
а) винятково новаторськими, b) патентоспроможними і с) комер-
ційно перспективними. Щорічно підтримку від TECHMA одер-
жують від 150 до 300 компаній, з яких біля дюжини компаній 
дістають кошти в рамках програми кредитування патентів. 

Складність методів технологічного маркетингу у випадку ви-
соких технологій обумовлена тим, що в процесі удосконалення 
ключові технології (в області мікроелектроніки, нових матеріалів, 
біотехнології, комунікацій) взаємодіють і розвивають одна одну, 
зокрема й в ході міжнародних економічних відносин. В подаль-
ших дослідженнях планується використати на практиці способи 
вибору підходів до вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної влас-
ності, що становлять основу високих технологій, на міжнародному 
рівні та розробити алгоритм оптимізації використання патентно-
го портфеля. 
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5.7. Маркетинг інновацій в роботі переробних підприємств 
борошномельної галузі 

 

Децентралізована система управління (тобто ринкова еконо-
міка), що створюється зараз в Україні, породжує необхідність за-
стосування поліпшень науково-технічного потенціалу, прискоре-
ного впровадження в виробництво досягнень науки та техніки, як 
безпосередньо на підприємствах так і в рамках регіонів та країн в 
цілому. Економічний розвиток в Україні можливий за рахунок 
інтенсивного розвитку інноваційної діяльності, а також вдалого 
впровадження маркетингу на підприємстві, бо Україна наразі 
вичерпує резерви екстенсивного економічного розвитку за рахунок 
збільшення виробництва та експорту ресурсів. В нашій країні для 
реалізації стратегії інноваційного розвитку є всі необхідні перед-
умови, до числа яких належать науково-технічний, виробничий, 
маркетинговий, кадровий, фінансовий, організаційний потенці-
ал, а також тісна співпраця з багатьма високорозвиненими в нау-
ковому та технічному відношенні країнами близького та далекого 
зарубіжжя [25, с.12]. В нашій роботі зупинимось докладніше на 
маркетингу інновацій в роботі борошномельних підприємств. 

Вивчення проблем інноваційної діяльності, маркетингової ді-
яльності, маркетингу інновацій здійснювали такі українські та 
зарубіжні вчені, як: А.І. Амоша, В.І. Богачов, В.М. Геєць, 
В.М. Гончаров, М.Я. Дем’яненко, В.М. Ландик, А.І. Пригожин, 
П.Т. Саблук, Д.В.Солоха, В.Г. Ткаченко, М.М. Федоров, П. Дру-
кер, Д. Кларк, Б. Твіст, Й. Шумпетер та ін. Проведений аналіз 
літератури з цієї теми, дає підстави сприймати їх за основу, базис 
в галузі вивчення цієї, без перебільшення, нагальної проблеми. 

Метою нашого дослідження є розгляд стану інноваційної дія-
льності переробних підприємств борошномельної галузі; визна-
чення проблем, з якими стикаються  борошномельні підприємст-
ва при побудові маркетингу інновацій на підприємствах та вияв-
лення основних чинників розвитку з його прискорення. 

Наразі майже на всіх борошномельних підприємствах, які 
прагнуть бути стратегічно конкурентоздатними на перспективу, 
впроваджені відділи маркетингу, які здійснюють зв’язок зі спо-
живачами. Для формування маркетингового інноваційного поте-
нціалу необхідний розвиток науково-технічної революції, глоба-
лізації конкуренції, виробництва, інтеграції, посилення ролі екс-
клюзивних видів продукції та інших факторів. Також необхідно 
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активізувати інноваційну діяльність підприємства за допомогою 
капіталізації результатів дослідження, як основи подальших 
структурних перетворень; формування інфраструктури ринку 
інновацій в АПК через корпоратизацію науково-виробничої дія-
льності; посилення асоційованих зв’язків з виробництвом та роз-
виток інноваційного підприємництва; удосконалення управління 
виробництвом наукомісткої продукції. В Україні наразі назріла 
потреба переходу економіки на інноваційний шлях розвитку  на 
рівні не тільки країни, а й на рівні регіону та окремого підприєм-
ства. Значна увага широкого кола фахівців та громадськості при-
діляється розгляду цих проблем. Досліджуючи це питання, ви-
значено, що на стан інноваційного розвитку впливає стан науки, 
стан інноваційної інфраструктури, попит на інновації з боку ма-
теріального виробництва – суб’єктів господарювання. 

На задоволення маркетингових потреб борошномельних підп-
риємств впливає конкретна інновація, а на її успішність (підви-
щення ефективності функціонування підприємства, отримання 
економічного ефекту) впливає сукупність факторів та ризиків, які 
важко спрогнозувати, а саме: економічні, юридичні, технічні, ри-
нкові, політичні [13, с.16]. 

Методологічною основою розробки методів відбору інновацій-
них пропозицій є концепція життєвого циклу товару. Підставою 
для прийняття рішень з управління проектом на кожній стадії є 
аналіз зібраної інформації, її техніко-економічних, ринкових, 
ризикованих компонентів. Проводячи маркетинговий аналіз 
життєвого циклу продукту слід враховувати такі особливості жит-
тєвого циклу нововведення: 

− як об’єкт може виступати не лише продукт, але й процес; 
− як фази життєвого циклу виокремлюються створення – 

поява нової ідеї, та розробка нововведення; 
− життєвий цикл аналізується не лише в межах окремої 

організації, але й в галузевому та загальноекономічному масш-
табі [62, с.317]. 

Таке розмежування нововведень дає підстави відносити інно-
ваційні витрати на дослідження і розробки, більш раціонально 
організовувати облік і контроль, що сприяє активізації результа-
тивності, прибутковості підприємства. Оцінку інновації, питання 
анкети та теми інтерв’ю необхідно пристосовувати, адаптувати в 
залежності від стадії життєвого циклу інновації, від того, у якій 
організаційній формі реалізується проект. При оновленні товар-
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ного асортименту на борошномельних підприємствах необхідно 
пам’ятати, що інноваційна продукція відрізняється від звичайної 
продукції такими особливостями: 

− ринкова новизна; 
− перспективний характер потреби інновації на ринку або її 

відсутність; 
− високий ступінь невизначеності на ринку; 
− відокремленість в часі між витратами та кінцевим резуль-

татом; 
− здатність до значної мультиплікації доходів під час реалі-

зації; 
− спрямованість насамперед на задоволення нових потреб 

споживачів; 
− неможливість використання без належного рівня знань та 

поінформованості споживачів [65, с. 251]. 
Мотивами створення і продажу інновацій є ряд факторів: по-

силення конкуренції; зміни в виробничо-торгівельному процесі; 
удосконалювання технологічних операцій; зміни в системі опода-
ткування; досягнення міжнародного фінансового ринку. Марке-
тингова діяльність борошномельних підприємств спрямована на 
вивчення попиту й вимог ринку, для обґрунтованої орієнтації 
виробництва на випуск конкурентоздатних продуктів в таких 
обсягах, які можуть забезпечити підприємству одержання прибу-
тку, більшого ніж у конкурентів. У цьому аспекті від борошноме-
льних підприємств, як суб’єкта руху товару, залежить формуван-
ня вартісних переваг продукції та їх підсилення за рахунок вибо-
ру ефективного каналу збуту [14, с.85]. 

Наразі споживчі переваги змінюються. Споживачі висувають 
нові вимоги до продуктів та послуг, які їм пропонують борошно-
мельні підприємства. Ключовим моментом у завоюванні позицій 
на ринку стосовно конкурентів виступає своєчасне відновлення 
вироблених товарів, підготовка й організація виробництва нових 
видів продукції.  Випускаючи нову продукцію і розширюючи асо-
ртимент пропонованих товарів, борошномельні підприємства 
прагнуть знизити залежність від одного товару, який може в 
будь-який час зазнати провалу. Проте такі перетворення є над-
звичайно складними, адже необхідне створення такої товарної 
маси, яка б повністю відповідала вимогам ринку. До того ж, знач-
на кількість нових товарів, виведених на ринок, зазнає комерцій-
ного провалу. Основними причинами цього є: недостатнє воло-
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діння станом попиту саме на даний товар, недостатня якість то-
вару, неефективна реклама, завищена ціна, неправильно прогно-
зована конкурентна політика [30, с.108]. Отже, поряд з випуском 
нового товару, для забезпечення конкурентних переваг, задово-
лення особливих вимог споживачів, одержання більшої частини 
прибутку від комерційної діяльності, рентабельності виробницт-
ва, борошномельні підприємства приймають рішення про моди-
фікацію товару. 

Різновидами борошномельної продукції, як об’єкту впрова-
дження маркетингових інновацій на одному з найкрупніших під-
приємств м. Луганська та області – ПАТ «Луганськмлин» є: 

1). Лінія продуктів здорового харчування – «Будь здоров», у 
якій представлено: 

- борошно пшеничне цільнозернове – збережені всі корис-
ні лікувальні частинки зерна пшениці: колірна оболонка 
(висівки), ендосперм, зародок. 

- борошно гречане цільнозернове – дієтичний продукт, 
мало знайомий широкому колу споживачів. На відміну від 
пшеничного борошна, гречане борошно не використовують 
для випічки хлібобулочних виробів. У кулінарії використо-
вується гречане борошно для виготовлення деяких видів 
макаронів, локшини, кексів та млинців. Зерно для цього бо-
рошна вирощують без застосування штучних добрив і хіміка-
тів на українських полях селянсько-фермерського господарс-
тва. Борошно цільнозернове гречане ТМ «Добродія» зберігає 
всі цілющі властивості цільного зерна навіть після помелу. 

2) Суміші для випікання хліба 100% натуральні, без сої, без 
штучних домішок, без ГМО: 

- Хліб «З висівками» (борошняна суміш для випічки). Го-
това борошняна суміш використовується для випічки хліба, 
збагаченого висівками і харчовими волокнами. 

- Хліб «Гречаний» (борошняна суміш для випічки). Оригі-
нальна борошняна суміш багата залізом, магнієм, вітаміна-
ми В1, В2 і має ідеальний склад незамінних амінокислот. 

- Хліб «Ванільний» (борошняна суміш для випічки) – де-
сертний хліб. 

- Хліб «Сільський»(борошняна суміш для випічки). Боро-
шняна суміш з додаванням житнього борошна – традицій-
ного сільського хліба. 

- Хліб «Пшеничний» (борошняна суміш для випічки) – 
цінний вмістом вітамінів групи В, джерело необхідних ор-
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ганізму мінеральних речовин і мікроелементів (калію, ка-
льцію, магнію, натрію, фосфору, заліза). 

- Хліб «Томатний» (борошняна суміш для випічки) – спри-
яє запобіганню передчасного старіння і дарує організму 
життєві сили. Містить вітамін С, групи В і Р, провітамін А, 
вітаміни К, Е. 

- Хліб «Житньо-пшеничний» (борошняна суміш для випіч-
ки) – класичне поєднання 2 видів борошна – пшеничного і 
житнього з кмином і коріандром. Багатий біохімічний склад 
даної групи хліба визначає його корисні властивості. 

- Хліб «Зерновий» (борошняна суміш для випічки) – ціну-
ється високою поживністю, відмінними смаковими власти-
востями, вмістом харчових волокон, вітамінів груп В, РР, та 
Е, збалансованим мінеральним поєднанням. Більш ніж на 
третину забезпечує добову потребу в білках і вуглеводах. 

На інших борошномельних підприємствах України виготовля-
ють борошно гарбузове – як джерело повноцінного добре засвою-
ваного білка, вміст якого в сухому продукті становить не менше 
10%. У борошні з насіння гарбуза містяться замінні і незамінні 
амінокислоти, при дефіциті яких в харчуванні порушуються ба-
гато життєво важливих процесів в організмі, знижується його 
стійкість до захворювань (імунітет). 

В країнах-сусідах, зокрема у Росії під ТМ «Житниця» виробля-
ють борошно для корисного і здорового харчування. Пшеничне 
білково-вітамінне борошно ТМ «Житниця»: не має аналогів на 
території Росії; виробляється за унікальними технологіями; міс-
тить найцінніші елементи зерна; має неповторний вітамінно-
мінеральний склад; єдине борошно на території Росії, що містить 
вітамін Е; багате клітковиною, не перевантажує організм зайви-
ми калоріями; містить значну кількість легкозасвоюваного білка. 
ТМ «Житниця» удостоєна диплома організації «Російська якість», 
який підтверджує її відмінні споживчі характеристики. Екологіч-
на чистота «Житниці» перевищує встановлену норму на 29%. 
Продовжуючи розширювати асортимент своєї продукції, фахівці 
компанії «ПАВА» розробили шість нових типів пшеничного ціль-
нозернового білково-вітамінного борошна ТМ «Житниця»: «Сибір-
ське», «Армійське», «Пряникове», «Для панірування», «Для вал-
ки», «Відрубне борошно». Продукція з борошна «Сибірське» – це 
сибірське здоров’я, бадьорість на весь день, гарний і радісний 
настрій. Спеціально для захисників Вітчизни призначене борош-
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но «Армійське». Борошно «Пряникове» призначене спеціально 
для виготовлення пряників і печива. Борошно «Для панірування» 
ідеально підходить підприємствам ресторанного бізнесу, громад-
ського харчування для використання його в приготуванні напів-
фабрикатів, панірування широкого спектру виробів з м’яса, риби 
та овочів. Борошно «Для валки» – незамінний продукт для суміші 
з борошном будь-якого сорту для отримання хлібобулочної та 
кондитерської продукції. Борошно «Відрубне» може використову-
ватися як сировина для підсортування при виробництві дієтич-
них виробів, замість висівок. Такі маркетингові інновації в діяль-
ності борошномельних підприємств відкривають нові можливості 
для ведення бізнесу. Введення маркетингових інновацій у вироб-
ництво – це кращий і найпростіший спосіб розширити асортимен-
тну лінійку хлібу. Всі ці маркетингові інновації у діяльності бо-
рошномельних підприємств допомагають завершити аграрні ре-
форми, зробити аграрну галузь самою пріоритетною та в повному 
обсязі забезпечити населення продуктами високої якості, а пере-
робні підприємства борошномельної галузі наситити сировиною, 
наростити обсяги постачання зерна на експорт, відновити статус 
України, як головної житниці Європи. З цією метою в останні два 
роки прийняті багато законів України, розроблені та реалізують-
ся державні та регіональні комплексні цільові програми, в т. ч. 
Державна цільова програма розвитку українського села на період 
до 2015 року; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки 
Президента України за напрямом «Розвиток сільського господар-
ства та земельна реформа»; реалізуються галузеві національні 
програми: «Зерно України»; «Олійні культури» та ін. Розпоря-
дженням Уряду Російської Федерації від 25 жовтня 2010 р. 
№ 1873-р також прийнято програму «Основи Державної політики 
Російської Федерації в області здорового харчування населення 
на період до 2020 року» та ін. 

Інноваційний процес на переробних підприємствах борошноме-
льної галузі є поштовхом до значного збільшення виробництва 
продукції. Основний принцип маркетингової діяльності інновацій-
ного підприємства – прагнення не тільки до наукового результату, 
але і до його товарної форми. Тобто не проштовхувати на ринок те, 
що вийшло в результаті розробки (стратегія «push»), а розробляти 
те, що споживачі очікують побачити на ринку (стратегія «pull»). 
Метою створення і продажу інновації є одержання господарюючим 
суб’єктом грошей від продажу нових продуктів для того, щоб вклас-
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ти ці гроші в прибуткові сфери підприємництва, підняти свій імідж 
на ринку, підвищити свою конкурентоспроможність [18]. 

Ще до початку розробки інноваційного продукту слід визначи-
ти, кому він призначається, які традиційні або нові потреби він 
буде задовольняти і які проблеми покупця зможе вирішити. При 
такому підході розробка нового продукту (послуги, технології) 
буде хорошим початком правильного позиціонування. Наведемо 
алгоритм дослідження цільового ринку інноваційного продукту: 

− порівняльний аналіз динаміки зростання різних галузе-
вих ринків (ступеня їх інвестиційної привабливості); 

− виявлення найбільш динамічно розвинених ринків; 
− визначення проблем учасників цих ринків, що вимагають 

інноваційних рішень; 
− встановлення контакту з учасниками таких ринків; 
− пропозиція інноваційних рішень зацікавленим особам. 

Інноваційний товар відрізняється від звичайного більш висо-
кими витратами на розробку, виробництво і комерційну реаліза-
цію. Витрати на інновації неминучі з наступних причин: 

− життєвий цикл будь-якого товару обмежений у часі і для 
стійкого положення бізнесу на зміну старому товару необхідно 
завчасно готуватись (розробляти) новий товар; 

− по мірі зростання обсягів продажів нового товару збільшу-
ється необхідність його видозміни, модифікації з метою ефектив-
ної конкуренції з аналогічними товарами; 

− в умовах зростання економіки багато підприємств викори-
стовують стратегію диверсифікації, намагаючись освоїти різні 
товарні ринки. 

Підхід з метою продати цю інновацію на яких завгодно умовах, 
аби її купили, є найбільш помилковим. Єдина перевага - прода-
вець заявляє про себе, тобто надає інформацію про своє існуван-
ня. Але цей підхід призводить  до підриву майбутнього престижу 
інвестора-продавця. Можливий покупець інновації може засумні-
ватися в її якості. Пріоритетною політикою ціноутворення на ри-
нку інновацій є, таким чином, ціноутворення, орієнтоване на ви-
трати. При використанні стратегії монопольно високих цін на 
інновації (стратегія «зняття вершків») витрати окупаються досить 
швидко і формується монопольно високий прибуток. Однак існує 
значний ризик копіювання інновації конкурентами. При низьких 
цінах (стратегія «захоплення ринку») витрати на інновації оку-
паються за більш тривалий період часу і з меншою ймовірністю 
появи конкурентів. Якщо інновація розроблена під замовлення 
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(для одного споживача або вузького сегмента споживачів), то ціна 
повинна враховувати, перш за все, платоспроможність цього кон-
кретного замовника або сегмента. Наявність певного числа кон-
куруючих між собою розробників вимагає врахування цін конку-
рентів. Однак, і в першому, і в другому випадку ціноутворення, 
орієнтоване на витрати є пріоритетним [18]. 

Аналіз майбутнього виходу на ринок своєї інновації є дуже 
важливим маркетинговим дослідженням. З нього і варто почати 
підготовку до майбутнього «захоплення» ринку. Метод і час вихо-
ду інновації на вітчизняний або закордонний ринок залежить від 
конкретної ситуації на цьому ринку. При виході інновацій на 
закордонний ринок необхідним є визначення перебування потен-
ційних покупців за кордоном, проведення експортного маркетин-
гового дослідження – дослідження можливостей реалізації своїх 
нових продуктів на закордонних ринках, що сприятиме більшому 
підвищенню конкурентоздатності своїх нових продуктів; підви-
щенню свого іміджу не тільки на вітчизняному, але й міжнарод-
ному ринку; захоплення нових ринків; збільшення величини 
грошового потоку; зниження ресурсоємності продукту. 

Склад та роль нових продуктів в підвищенні конкурентоздат-
ності підприємства, необхідно відображати в інноваційній про-
грамі – комплексі інноваційних проектів та заходів зі здійснення 
та забезпечення ефективного вирішення задач з освоєння та роз-
повсюдження принципово нових видів продукції (технології, пос-
луги) узгодженій за ресурсами, виконавцями, терміном їх вико-
нання. Успіх, або невдача маркетингової інновації, як вже зазна-
чалося, залежить від багатьох факторів. Науково відомо, що да-
леко не всі проекти, в основі яких лежить унікальна якість това-
рів, завершується успішно – до 65% всіх наукових розробок у ви-
робництво ніколи не вводиться. Отже,  головним є вірне виявлен-
ня перспектив розвитку на ринку того або іншого продукту, яке 
представлене підприємством. На Заході підприємства, які успішно 
застосовують маркетинг інновацій проходять ретельну перевірку 
новинки на відповідність потребам споживачів, ринковий ризик 
значно знижується, тобто проводяться такі дії – генерація ідеї; 
відбір ідеї; розробка та перевірка концепції; стратегія маркетин-
гу; фінансовий аналіз; розробка продукції; пробний маркетинг; 
комерціалізація. При цьому, аби уникнути запізнілого виведення 
продукту на ринок, необхідно провести науково-дослідний пошук, 
який втілюється в певну ідею; потім у дослідно-конструкторському 
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відділі ідея отримує матеріальний вираз у формі новоствореного 
продукту; потім йде перевірка технічної та промислової обґрунто-
ваності ідеї виробничим підрозділом [25, с. 183]. На цьому етапі 
маркетинг інновації може повернутись в науково-дослідний від-
діл для проведення додаткових наукових досліджень, який може 
зайняти великий проміжок часу. Це може призвести до втрати 
дорогоцінного часу та застарівання новинки. Аби уникнути цього, 
необхідним є застосування паралельно-послідовного підходу до 
розробки інновації. Завершується робота над інноваційним прое-
ктом перерозподілом отриманого прибутку на інші проекти. Дії в 
такому напрямку забезпечують підприємство постійним оновлен-
ням асортименту товарної номенклатури, підтримують високий 
прибуток товарів поточного асортименту, відбувається розподі-
лення економічного ризику. 

Таким чином, визначено - на розвиток маркетингу інновацій в 
роботі переробних підприємств борошномельної галузі впливає 
багато чинників, які повинні бути узгодженими, доповнювати 
один одного і бути спрямованими на досягнення однієї мети. Не-
обхідним є проведення єдиної інноваційної політики, контроль за 
розробкою та впровадженням нової продукції; фінансове, матері-
альне й інтелектуальне забезпечення інноваційних програм; 
створення спеціальних підрозділів, які займаються інноваційною 
діяльністю; забезпечення точності й передбачуваності в оцінці 
інноваційного проекту. Необхідно здійснювати науково-пошукові 
зусилля в області вибору й освоєння не тільки нових продуктів, а 
й нових ринків збуту, як вітчизняних так і міжнародних. Нові 
ринки збуту інноваційної продукції можуть кардинально змінити 
конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяль-
ності. Адже сезонні коливання в попиті можуть сприяти успішній 
реалізації товару в різних куточках планети. Необхідним також є 
формування ефективної методологічної бази яка б забезпечувала 
урахування інноваційних розробок при формуванні стратегічних 
напрямків розвитку підприємств. Інтеграція стратегічних перс-
пектив із новими технологіями й поліпшеними продуктами до-
зволить побудувати ефективну маркетингову інноваційну полі-
тику на підприємстві, забезпечить економічне зростання та під-
вищить конкурентоздатність підприємства. Необхідним є також 
досягнення оптимального варіанту розвитку стратегічних цілей 
підприємства. Тобто без задоволення запитів споживачів немож-
ливо отримати прибуток, а попит без можливості отримання еко-
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номічного ефекту не становить інтересу для підприємства. Отже, 
стратегія інтенсивного зростання повинна пов’язувати воєдино ці 
суперечні цілі. На державному рівні доцільно розробити такі за-
ходи: створити умови для капіталізації інтелектуальної власності; 
створити систему стимулів, яка сприяла б залученню коштів віт-
чизняних і зарубіжних інвесторів; проводити підготовку, перепід-
готовку, підвищення кваліфікації підприємців, керівників марке-
тингових служб у сфері інноваційної діяльності, інтелектуальної 
власності та трансферу технологій; розпочати формування інно-
ваційної психології у юридичних осіб; стимулювати надходження 
в науку та інновації недержавних коштів; надання інноваційним 
підприємствам кредитів за зниженою кредитною ставкою; запро-
вадити механізм надання пільг підприємствам, які впроваджу-
ють і реалізують інноваційну продукцію. Ці заходи є головними 
при створенні стратегічного маркетингового інноваційного плану, 
які допоможуть підприємству завоювати лідируючи позиції на 
ринку, зберегти високі темпи розвитку, скоротити рівень витрат, 
домогтися високих показників прибутку. При розробці та впрова-
дженні інновації на ринок необхідно використовувати наукові 
методи та підходи: портфельний аналіз, комплексний та парале-
льно-послідовний підхід та ін. Інакше вони будуть затверджува-
тись до реалізації будучи недостатньо аргументованими. 

Отже, маркетинг інновацій в роботі переробних підприємств 
борошномельної галузі є одним із найважливіших факторів еко-
номічного успіху, а деколи й єдиним способом виживання. Боро-
шномельним підприємствам для запобігання невдач, забезпе-
чення прибутковості бізнесу, заснованого на результатах науково-
технічного розвитку потрібно формувати портфель товарів та по-
слуг; створення інноваційної програми та постійного перерозпо-
ділу коштів з завершених проектів до проектів, що розвиваються, 
це дасть змогу розподілити ризики підприємства; необхідним та-
кож є не тільки введення нововведень, а й ефективне, орієнтоване 
на прибуток керування ними. Критерії відбору проектів, що фі-
нансуються із коштів самих підприємств, повинні здійснюватись 
менеджером на основі науково розробленого подання про перспе-
ктивні напрямки розвитку виробництв та технологій, а також на 
основі затверджених планів розвитку інноваційної інфраструкту-
ри. Маркетинговий підхід допомагає активізувати інноваційну 
діяльність борошномельних підприємств, сприяє збільшенню 
рентабельності бізнесу, отриманню додаткового прибутку. 
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Розділ 6 
 

Управління просуванням 
інноваційної продукції 

 
 

6.1. Маркетингові комунікації 
в управлінні товарними інноваціями 

 
Обґрунтоване управління системою маркетингових комуніка-

цій є надзвичайно важливим елементом у процесі просування на 
ринок товарних інновацій. Відомо, що процес сприйняття нового 
товару споживачами поділяється на декілька стадій, причому 
реальні характеристики товару починають у повній мірі вплива-
ти на споживача лише починаючи зі стадії випробовування або 
безпосереднього ознайомлення з ним. Попередні стадії, пов’язані з 
отриманням початкової інформації, виникненням інтересу, усві-
домленням декларованих виробником або посередником переваг 
відбуваються  «заочно», на основі тих даних, які система маркети-
нгових комунікацій може донести до потенційного покупця. Тому 
роль маркетингових комунікацій як чинника ринкового успіху 
товарної інновації важко переоцінити [3, 10, 13, 44, 53]. 

У науковій літературі різні інструменти маркетингових комуні-
кацій звичайно порівнюються за низкою ознак: головними завдан-
нями, характером впливу, мірою важливості для різних ринків 
(зокрема, для ринку товарів промислового призначення і ринку 
споживчих товарів), часовими межами реалізації, головними спо-
нукальними мотивами, роллю у забезпеченні прибутків тощо. Зна-
чно рідше зустрічається аналіз важливості окремих інструментів 
маркетингових комунікацій на окремих стадіях життєвого циклу 
товару, хоча очевидно, що як роль, так і цільові установки і способи 
реалізації маркетингових комунікацій суттєво змінюються у міру 
проходження інноваційним товаром чергових етапів свого ринкового 
життя. У цьому сенсі заслуговують уваги дослідження зазначених 
особливостей, адже їх результати дають можливість обґрунтовано 
визначати структуру маркетингових комунікацій для товарних 
інновацій на етапі їх розробки і виведення на ринок. У [36, с. 76] 
показано зміни змісту реклами на різних етапах життєвого циклу 
товару (етап впровадження на ринок – інформаційна реклама і рек-
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лама, спрямована на імідж; етап зростання – переконувальна рек-
лама, яка демонструє вигоди від використання товару; етап зрілос-
ті – нагадувальна реклама, інформаційна реклама щодо застосо-
вуваних заходів стимулювання збуту; етап спаду – реклама заходів 
стимулювання збуту та удосконалення характеристик товару). 

Цінну інформацію для планування структури маркетингових 
комунікацій у процесі управління товарними інноваціями дають 
дослідження зміни ролі окремих інструментів комунікацій зале-
жно від етапів життєвого циклу товарів [36, с. 191-202]. У зведе-
ному вигляді ці дані показано у табл. 6.1. Справедливо підкрес-
люється, що на етапі розроблення товару завдання маркетинго-
вих комунікацій зводяться, перш за все, до інформування спожи-
вачів про продукт, що готується до випуску, ознайомлення спо-
живачів з перевагами товару порівняно з товарами, які вже пред-
ставлені на ринку, звертається увага на те, що на початкових 
етапах життєвого циклу товару «виникає потреба у підсилюванні 
паблік рілейшнз рекламою» [36, с. 194]. 

На наш погляд, наведена у табл. 6.1 оцінка дещо знижує роль 
реклами на початкових стадіях життєвого циклу товару, адже 
реклама виконує не тільки функції переконання і нагадування, не 
тільки стимулює до здійснення купівлі у теперішньому часі, але і 
є засобом інформування потенційних споживачів [15, с. 84-85]. 
Інформаційна функція реклами у певній мірі зближує її з засо-
бами паблік рілейшнз і пропаганди, тому роль реклами у процесі 
розробки і виведення на ринок товарних інновацій суттєво біль-
ша, ніж може здаватися на основі даних табл. 6.1. 

Розглянуті нижче прийоми здебільшого стосуються реклами, 
проте значна їх частина може успішно застосовуватись при реалі-
зації практично усіх інструментів маркетингових комунікацій. 

 

Таблиця 6.1. Структура витрат на маркетингові комунікації на 
різних етапах життєвого циклу товарів 

 

Інструменти маркетин-
гових комунікацій 

Етап розроб-
лення товару 

Етап виведення 
товару на ринок 

Етап 
зростання 

Етап 
зрілості 

Етап 
спаду 

Паблік рілейшнз 75 35 15 10 5 
Реклама 10 20 45 50 30 
Пропаганда 15 20 5 0 5 
Персональний продаж 0 25 30 10 15 
Стимулювання збуту 0 0 5 30 45 
Разом 100 100 100 100 100 
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Серед усіх прийомів рекламної діяльності можна виділити три 
основних групи. Перша група прийомів пов’язана з формуванням 
перспективних комунікативних рекламних стратегій. Друга гру-
па охоплює прийоми розповсюдження інформації. Найбільшою за 
кількістю прийомів є третя група, основна орієнтація якої полягає 
у привертанні уваги потенційних споживачів до змісту конкрет-
них комунікативних повідомлень. 

Розглянемо сутність прийомів першої групи, спрямованих на 
закріплення певних стратегічних векторів для здійснення марке-
тингових комунікативних повідомлень протягом відносно трива-
лих періодів часу, на прикладі прийомів фірмового стилю, прес-
тижної реклами, тотальності реклами, зміни основних цільових 
установок реклами у часі, нарощування інформативності реклами, 
багаторазового повторення інформації, проведення презентацій. 

Одним з найважливіших у першій групі є прийом фірмового 
стилю. Фірмовий стиль – це всі ті спільні елементи товарів, рекла-
ми, ділової документації, які дозволяють відразу ідентифікувати 
знайому фірму і запам’ятати нову. Найчастіше такими елемента-
ми бувають шрифти, графічні зображення, кольори, сталі словес-
ні звороти рекламних звернень, мелодії та інші звукові сигнали. 
Але в принципі до фірмового стилю можна віднести будь-який ви-
найдений фірмою спосіб відрізнитися від інших, якщо він викори-
стовується регулярно. Шрифт, яким написано «Pepsi» завжди одна-
ковий, емблема завжди червоно-синя на білому, що дозволяє впі-
знати здалеку. Теле- і радіореклама фірм супроводжується ста-
лими мелодіями і звуками. Газета «Файненшл таймс» виходить 
на папері рожевого кольору – цю ідею свого часу використовували 
також і «Галицькі контракти». Деякі фірми використовують для 
підкреслення свого стилю навіть запахи. При всій, на перший пог-
ляд, простоті фірмових стилів найбільш відомих компаній, пошук 
оригінальних фірмових стилів являє собою складну творчу робо-
ту, яка вимагає залучення висококваліфікованих фахівців. В роз-
винутих країнах тільки початкові розробки основної концепції фі-
рмового стилю, створення знаку, вибір шрифту, фірмового кольо-
ру, графічних констант коштують десятки і сотні тисяч доларів. 

Престижна реклама спрямована на формування загального 
позитивного іміджу фірми і не носить конкретного характеру сто-
совно окремих товарів чи пропозицій. Така реклама частіше ви-
користовується заздалегідь перед початком широкомасштабного 
виходу фірми на новий ринок. 
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Прийом тотальності реклами означає, що відповідна комунікати-
вна інформація повинна переслідувати потенційного покупця всю-
ди: при ознайомленні з пресою чи перегляді телепередач, на роботі і 
вдома, в магазинах і просто під час прогулянок містом. Сильний 
вплив на покупців здійснює не тільки масовість рекламної інфор-
мації, але й те, що ця інформація поступає з різних джерел. 

Залежно від ступеню освоєння ринку фірмою, може мінятися 
головна мета реклами: інформувати, переконувати чи нагадувати 
(ІПН). На початковій стадії виходу на ринок треба проінформува-
ти потенційних покупців про призначення і властивості товару. 
Потім акцент реклами може в більшій мірі переключитися на фор-
мування у споживачів переконань про доцільність користування 
товаром. В подальшому здебільшого підвищують частку повідом-
лень, що тільки нагадують про існування товару, рівень цін, міс-
ця придбання. Всі три названі функції можуть поєднуватись і в 
одному рекламному повідомленні, але при плануванні потужної 
рекламної кампанії передбачається зміна акцентів на окремих з 
цих функцій залежно від часу, місця і цільової аудиторії. 

Прийом нарощування інформативності реклами полягає у ча-
стковій зміні текстів подальших оголошень порівняно з поперед-
німи в напрямку доповнення і деталізації наданої в них інфор-
мації. Наприклад, у першому оголошенні рекламуються наявні 
моделі взуття, в другому – називаються матеріали, з яких це 
взуття зроблене, в третьому – наголошується на високій якості 
цих матеріалів. При такій послідовності перші оголошення ста-
ють коротшими, відповідно, дешевшими і виконують функцію 
попередньої підготовки потенційного покупця, а основний рекла-
мний акцент переноситься на останні оголошення. 

Світова практика свідчить, що одноразова інформація є нее-
фективним способом маркетингових комунікацій (за виключен-
ням окремих надзвичайно привабливих пропозицій). Тому одним 
з найважливіших є прийом повторення реклами. Навіть в тих 
виданнях, зі змістом яких читач регулярно знайомиться, він пе-
речитує далеко не всі оголошення, відповідно для багатьох пер-
шою поміченою об’явою може бути не перша, а третя, чи може й 
десята. Слід також враховувати, що більшість людей «дозрівають» 
до необхідності певних дій лише при неодноразовому нагадуван-
ні. Якщо кількість повторів для оголошень, актуальних лише 
протягом короткого (наприклад, 2-3 місяці) періоду, може бути в 
межах 10-20, то стосовно реклами постійного характеру (типу 
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«Снікерс» і «Баунті») кількість повторів не обмежена. Серед кон-
куруючих бажань рекламодавців – зробити рекламу більшою за 
площею і повторити її – перевагу треба віддати останньому, тобто 
десять повторів об’яви площею 1/10 газетної сторінки безумовно 
ефективніші за одну об’яву площею в цілу сторінку. 

До прийомів стратегічного характеру можна також віднести 
проведення презентацій. Створення фірми, її вихід на нові ринки, 
початок масового виробництва нового товару часто відзначають 
запрошенням гостей (партнерів, представників фірм-покупців, 
журналістів) з метою представити їм можливості фірми або това-
ру, поспілкуватись у напівофіційній обстановці. Масштаби презе-
нтації можуть бути різними: від фуршету на 10-20 чоловік до ба-
гатоденних феєрій з тисячами запрошених, повністю заброньова-
ними готелями і ресторанами, розвагами і феєрверками. 

Прийоми розповсюдження комунікативної інформації, перш за 
все слід класифікувати за видами каналів комунікації, якими 
інформація доводитиметься до потенційних покупців: телевізій-
на, радіореклама, газетна, журнальна, друкована реклама, яка 
роздається у вигляді листівок або буклетів, інформація у катало-
гах, поштова, Інтернет-реклама, вулична реклама, вітринна, вну-
трішньомагазинна реклама, інформація на упаковці товарів, ре-
клама на і у транспорті тощо. 

До прийомів розповсюдження інформації можна віднести та-
кий відомий спосіб, як «директ мейл», коли рекламу надсилають 
безпосередньо в поштову скриньку потенційного покупця. Розси-
лка може здійснюватися за довільними адресами, а може перед-
бачати попередній відбір домашніх адрес людей, які, на погляд 
відправника інформації, є більш перспективними з точки зору 
можливості продажу їм товару. Існують фірми, що продають спи-
ски домашніх адрес, посортованих за різними ознаками, напри-
клад, списки багатодітних сімей, спортсменів, пенсіонерів, вчите-
лів, власників садових ділянок тощо. У країнах з розвинутою ри-
нковою економікою середня родина отримує щорічно десятки ка-
талогів безпосередньо в поштову скриньку. 

Прийом телефонної реклами є досить агресивним способом ре-
кламування і полягає в тому, що працівник фірми просто здійс-
нює дзвінки на випадкові або певним чином відібрані телефонні 
номери і озвучує заздалегідь сформоване усне повідомлення. Час-
тіше цей прийом використовують по відношенню до підприємств-
споживачів. Іноді таке повідомлення попередньо записується і 
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відтворюється при з’єднанні з абонентом в автоматичному режимі 
або відправляється у вигляді SMS-повідомлення. 

Розповсюдження інформації може також відбуватися з викори-
станням прийомів безкоштовних сувенірів, під’єднання інформа-
ційних повідомлень до широко розповсюджених предметів, нане-
сення інформації на товари, тощо. 

Решту рекламних прийомів слід розглядати як тактичні засо-
би привертання уваги потенційних споживачів до змісту реклам-
них оголошень. До цієї підгрупи можна віднести прийоми великої 
реклами, несподіваності місця реклами, поодиноких оголошень, 
динамізації (реклами, що рухається), римування, додавання до 
реклами переліку солідних партнерів, анекдотичної реклами, 
реклами, що надрукована «догори ногами», вакуумної реклами 
(привертання уваги пустим місцем або мовчанням), «секретної» 
реклами (розповсюдження «з уст в уста» по секрету), контрастнос-
ті змісту реклами (відмінності від тих, що поряд), ключових слів 
(які слід виділяти), гри слів (використання каламбурів, цікавих 
словосполучень), ящіркового хвоста (можливості відкидання 
окремих елементів при збереженні основного змісту). 

Ефективними є прийом запитання, коли та інформація, яку хо-
че довести відправник, подається спочатку як запитання, потім на 
нього шукається і нарешті знаходиться відповідь; прийом надзви-
чайності форми подачі товару, коли звичайний товар супроводжу-
ється унікальною формою його продажу або підготовки до продажу; 
прийом рекламування корисної функції, коли акцент у повідом-
ленні переноситься з властивостей товару на функції, які він вико-
нуватиме в інтересах його власника; прийом драматизації, коли 
рекламодавець демонструє свій товар на фоні драматичного розви-
тку подій, що відбуваються внаслідок відсутності цього товару; 
прийом витонченості, коли підкреслюється, що товар задовольняє 
не тільки і не стільки якусь рядову буденну потребу, але й сприяє 
задоволенню більш високих емоційно-інтелектуальних потреб. 

Одним з найважливіших у маркетингових комунікаціях є 
прийом «айз-стоппер». «Айз-стоппер» – це те, на чому зупиняється 
зір. Усвідомлення споживачем рекламного оголошення почина-
ється з того, що він, як мінімум, повинен зупинити на цьому ого-
лошенні свій погляд. Проводять спеціальні дослідження з фікса-
цією рухів очей людини під час демонстрації слайдів і аналізом 
причин послідовності цих рухів. Встановлено, що найкращими 
варіантами «айз-стоппер» є зображення жінки, дитини, тварини, 
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а також кольорова пляма (інтенсивний кольоровий фон). Ефекти-
вними засобами привертання зору є також надання елементам 
рекламного оголошення властивості рухатися, а також викорис-
тання ілюмінації. Важливо, щоб оголошення контрастувало з 
тими, що поруч. Якщо на газетній сторінці є 40 нічим не виділе-
них рекламних оголошень, то значно частіше зір буде зупинятися 
на об’яві в рамочці. 

Раціональною є побудова оголошення за формулою: «зір-увага-
зміст». Спочатку повідомлення повинно привернути зір («айз-
стоппер»). Фактично це привертання є несвідомим процесом, бо в 
більшості випадків в момент переводу погляду на щось привабливе 
людина не думає, чому вона так зробила. Далі оголошення повин-
но привернути свідому увагу людини, змусити почати читати. 
І лише на третій стадії людину повинен реально зацікавити зміст. 
Практика показує, що найкраще людина запам’ятовує перші п’ять 
відсотків тексту, включаючи заголовок. Підраховано, що людей, які 
читають заголовки, вп’ятеро більше, ніж читачів основного тексту. 
Прочитавши саме заголовок і перші речення тексту, людина вирі-
шує, чи продовжувати читати далі. Якщо на початку тексту стоїть 
кілька загальних фраз – можна вважати, що ефективність повідо-
млення низька. З цієї точки зору неприпустимі оголошення типу: 
«До уваги керівників підприємств усіх форм власності! Якщо Ви 
хочете досягти успіху у бізнесі, забезпечити своїй фірмі високі ста-
більні прибутки і сталий розвиток...» і т.д. – сказано вже більше 
20 слів, а читач ще навіть і не здогадався, про що буде йти мова. 

Прийом демонстрації складу стосується, перш за все, продово-
льчих товарів. Огляд тільки поверхні багатьох продуктів лишає 
сумніви щодо доцільності купівлі, тому покупцю слід продемонст-
рувати зріз сиру, ковбаси, торту, солодощів тощо. Телереклама 
шоколадних батончиків завжди супроводжується найдокладні-
шим описом їх складових: смажений арахіс, кокос, густа кара-
мель, вершки і товстий-товстий шар шоколаду. Близьким за зміс-
том є прийом погляду зсередини, який полягає в тому, щоб розг-
лядати переваги товару як у збільшуване скло чи під мікроско-
пом: частини (чи молекули) товару вступають у взаємодію з ін-
шими частинами, що приводить до бажаного результату. Інший 
варіант цього прийому – розгляд подій з точки зору предметів, які 
мають відношення до процесу задоволення потреби: кубики льоду 
в склянці перемовляються між собою і радіють, коли в цю склян-
ку починають наливати напій. 
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Використання привабливого терміну означає, що в самому 
словесному визначенні товару чи особливостей його виробництва 
вживається певний специфічний термін, який підкреслює пере-
ваги або особливості товару. Школа бойових мистецтв проводить 
набір в групу карате, стиль шотокан. Вино виготовлене з виног-
раду, що вирощується в місці з унікальними природними особли-
востями: ріка сприяє поляризації сонячних променів, під впливом 
яких визріває виноград. Проводиться навчання на курсах транс-
цендентної медитації. Лабораторія молекулярної косметології або 
нанокосметології реалізує косметичні засоби. Виділені терміни 
багатьом незрозумілі, але їх наявність робить інформацію більш 
вагомою, а товар – більш загадковим і привабливим. 

З психологічною метою рекламодавці можуть замінювати рек-
ламу інформацією, тобто замість тексту з закликом до співпраці 
або оголошенням умов такої співпраці надавати просто інформа-
ційне повідомлення для своїх партнерів, клієнтів. З такого повідо-
млення сторонньому читачеві (глядачеві) повинно бути зрозуміло, 
наскільки було б вигідно попасти в коло цих партнерів чи клієнтів. 

Прийом альтернативи полягає в тому, що покупцю пропону-
ється певна альтернатива, в якій кращий вибір є очевидним: або 
розтягніть рот, або користуйтеся зубною щіткою «Річ»; або вста-
вайте на півгодини раніше, або користуйтеся готовими сніданка-
ми, які треба лише розігріти; або платіть штрафи, або передпла-
чуйте наше бізнес-видання, де містяться відповідні консультації. 

Стимулюючий вплив на потенційних покупців має демонстра-
ція продавцем обмеженості своїх ресурсів або потужностей щодо 
кількості покупців, потреби яких можуть бути задоволені. Потре-
ба завжди стає більш актуальною і бажаною, коли відомо, що за-
пропонованого на всіх не вистачить. «Кількість місць обмеже-
на», – пишуть в своїх пропозиціях туристичні фірми і активізують 
цим потенційних клієнтів. «Акційна ціна діє до вичерпання за-
лишків товарів», – повідомляє торговельне підприємство. 

Персоналізована реклама має три основних варіанти реалізації, 
коли рекламу оголошує: 1) відома людина (диктор, артист, спорт-
смен), 2) фахівець (лікар, майстер з ремонту) і 3) коли реклама 
вкладається в уста задоволеного клієнта, який нібито вже здійснив 
покупку і радить зробити це іншим. Останній варіант може бути 
реалізованим як в явному вигляді (засоби для схуднення рекла-
мують ті, хто їх приймав і вже схуднув), так і в неявному (турис-
тична фірма демонструє любительський фільм, що зняв турист 
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під час подорожі). Фірма «Дженерал Міллз» з метою персоналізу-
вати свої товари назвала деякі з них ім’ям Бетті Крокер, ця вига-
дана Бетті щоденно отримує сотні листів, на які від її імені в пер-
сональному стилі відповідають службовці спеціального відділу. 

Одним з правил практики маркетингових комунікацій є акце-
нтування уваги на властивостях пропонованих товарів, а не на 
порівняннях цих товарів з іншими конкретними товарами конк-
ретних виробників. В багатьох країнах реклама переваг одних 
товарів в порівнянні з іншими заборонена законодавством (іноді 
це конкретизується забороною вживання певних термінів, напри-
клад «кращий», «найкращий»), оскільки це може приносити збитки 
конкурентам. Але спеціалісти вважають, що реклама, побудована 
на порівняннях, може бути і шкідливою, бо в ній згадуються то-
вари конкурентів, тобто в певній мірі вони також рекламуються. 
Неоднозначно сприймаються і популярні рекламні звороти типу: 
«не поступається аналогічній продукції країн Західної Європи» 
або «знаходиться на рівні кращих світових взірців», – дехто може 
вбачати в цьому відсутність переваг, власних знахідок, стилю. 

Використання реклами з позиції слабшого полягає в тому, що 
фірма відразу визнає, що не займає позицій лідера в певній сфері, 
але підкреслює свою надійність, обов’язковість, бажання якнай-
краще задовольнити вимоги клієнта. Фірма, яка займається про-
катом автомобілів повідомляє, що не є лідером за обсягами діяль-
ності, «але чому б не співробітничати саме з нами? В наших авто-
мобілях не буває брудних попільничок, напівпорожніх баків, спу-
щених шин. Вони не бувають немитими або, щоб що-небудь було 
не приладнано чи не відрегульовано. Ми стараємося більше». 

Прийом сталих гасел полягає у використанні завжди одних і 
тих самих лаконічних словесних зворотів в різних рекламних 
оголошеннях, перетворенні цих зворотів у своєрідну словесну ві-
зитну картку фірми (слоган). «Анкл Бенс» – неизменно превосхо-
дный результат!». «Пустіть тигра у свій бензобак», – проголошує 
компанія, що продає пальне. «Ви натискаєте на кнопку, а все ре-
шту ми робимо самі», – основний рекламний слоган фірми «Кодак». 

Психологічні особливості людини роблять доцільним викорис-
тання  обіцянок. Дослідження показують, що об’яви, в яких є обі-
цянки, читають і обмірковують вчетверо частіше, ніж ті, в яких 
обіцянок немає. Багато обіцянок не виконуються, але це не пере-
креслює бажань потенційних споживачів обирати ті пропозиції, 
які щось обіцяють, навіть якщо накреслені перспективи викли-
кають сумніви. 
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Для того, щоб створити у потенційних покупців відчуття особис-
того знайомства, керівники фірм виступають на телебаченні, радіо, 
дають інтерв’ю в пресі. Не випадково такі передачі і інтерв’ю часто 
висвітлюють різні сторони особистого життя керівника фірми – 
сім’ю, хобі, біографічні подробиці. Саме такі деталі формують ілю-
зію знайомства більше, ніж офіційна інформація про просування 
сходинками службової кар’єри. Номер журналу «Бурда» починався 
вступною статтею Е.Бурда з її фотографією, з висловленням її пог-
лядів і побажань. Ідею особистих звернень до читачів реалізує пе-
ріодичне бізнес-видання через рубрику «Два слова на початку». 

Одним з оригінальних, але рідко використовуваних, є прийом 
навмисної помилки. Реклама одної з німецьких тютюнових фірм 
розпочиналася дивно: «Запам’ятайте назву «PILO», – було напи-
сано в газеті, а під цими словами – фото з написом «POLO». На 
численні запитання читачів через кілька днів в газеті з’явилося 
роз’яснення, що «PILO» – це помилка, а вірно «POLI». Потім було 
ще кілька об’яв з назвами «POLO», «PILO», «POLI», «PAOLO», 
«PRZO». Врешті-решт газета сповістила, що за помилки складач 
звільнений, вірна назва – «POLO». Всі ці об’яви були заплановані 
і оплачені фірмою «POLO» і з роботи, зрозуміло, нікого не звіль-
няли. В одному з українських бізнес-видань була подана така 
інформація: «Поправка. У попередньому номері нашої газети 
допущено помилку. Замість «приватна квиткова фірма «Оля» 
треба читати «Приватна квіткова фірма «О-ля». Зрозуміло, що 
ніякої помилки не було взагалі, оголошення з «виправленням 
помилки» замовлялося спеціально. Оскільки така форма реклами 
завдає певної шкоди авторитету засобів масової інформації, вона 
повинна оплачуватися дорожче і завершуватися відповідними 
публічними роз’ясненнями. 

Вдало запроектована маркетингова комунікаційна кампанія 
здатна суттєво прискорити первинні випробування нових товарів 
споживачами і, відповідно, закласти передумови їх ринкового 
успіху. З іншого боку, навіть реально потрібний споживачам ін-
новаційний товар без належної маркетингової комунікаційної 
підтримки може невиправдано довго впроваджуватись на ринок, 
що загрожуватиме успіху цілого інноваційного проекту внаслідок 
повільної окупності інвестованих коштів. Тому кваліфіковане 
управління розробкою проектів інноваційних товарів обов’язково 
повинно передбачати їх ефективну підтримку засобами маркети-
нгових комунікацій.  
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6.2. Комплексний механізм стратегічного планування марке-
тингових комунікацій для просування промислових інновацій 

 

Суспільство та економіка України переживають об’єктивно не-
обхідний переломний етап, оскільки закінчується великий період, 
що сформував свої економічні та соціальні структури, відносини, 
тип мислення. Останніми роками підприємства та організації пе-
реходять до нового механізму функціонування, де щось – залиша-
ється від попереднього етапу розвитку, а щось – тільки створюєть-
ся (нові умови, явища, відносини тощо). Проходить процес зламу 
старих структур і методів господарювання, які перешкоджають 
руху вперед, за необхідності одночасного збереження тих над-
бань, що підтримуватимуть особливість та неповторність націо-
нальних організацій, які можуть сприяти зміцненню та розвитку 
як кожного окремого підприємства, так і економіки в цілому [51]. 

Зусилля підприємства щодо просування звернень до споживачів, 
акціонерів, організацій і лобі споживачів, уряду, учасників каналів 
збуту, персоналу, населення в цілому, як відомо, мають бути спла-
нованими. Зв’язок здійснюється не тільки зі споживачами, а з ко-
жною з цих груп, причому по-різному, оскільки вони мають чіткі 
цілі, специфічні знання і потреби. У рамках груп виділяють осіб, 
що формують думки. Важливо розуміти механізм комунікації, за 
допомогою якої передаються думки і досвід, пов’язаний з продукці-
єю. Без стійкої позитивної думки успіху досягти важко [52, с. 177]. 

Стратегічне планування маркетингових комунікацій іннова-
ційної продукції має здійснюватися на підприємствах як чітко 
організована постійна господарська діяльність, що є частиною 
загального механізму господарювання. 

Механізм – система, спосіб, що визначають порядок певного 
виду діяльності [17, т. 2, с. 355]. 

Механізм управління є одним із важливих його елементів, що 
забезпечує злагодженість системи функціонування підприємства. 
Від нього залежить взаємоузгодженість структурних складових, 
якість управлінських рішень, можливість термінованого реагу-
вання на форс-мажорні обставини тощо. 

Якщо під механізмом розуміють «сукупність організаційних 
структур, конкретних форм і методів управління, а також право-
вих норм, за допомогою яких реалізуються діючі у конкретних 
умовах економічні закони» [54], то під механізмом стратегічного 

планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції 
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промислових підприємств пропонуємо розуміти сукупність сис-
теми органів управління, системи форм і методів організації 
та функціонування виробництва й системи організаційно-

економічних зв’язків, регламентованих діючими правовими, 
економічними, ринковими, соціальними, технологічними та 
іншими нормами, за допомогою яких здійснюють регулярний 
процес розроблення і коригування стратегічних планів промис-

лових підприємств щодо просування інновацій на ринку. 
Дане визначення на відміну від існуючих враховує специфічні 

особливості планування просування інноваційної продукції про-
мислових підприємств. 

Автори [33, с. 118-119; 28, с. 14-15] зазначають, що процес 
стратегічного планування є інструментом, який допомагає в 
ухваленні управлінських рішень. Його завданням є забезпечення 
процесу впровадження необхідних змін в організації, спрямова-
них на підвищення ефективності її функціонування. Теорією і 
практикою визначено чотири основні види управлінської діяль-
ності в рамках процесу стратегічного планування: 

− розподіл ресурсів; 
− адаптація до зовнішнього середовища; 
− внутрішня координація; 
− організаційне стратегічне передбачення. 

Будь-який механізм у загальному вигляді є багаторівневою 
цільовою системою. Комплексність і системність механізму є його 
об’єктивною закономірністю. Від чіткості формування механізму 
певних видів діяльності суб’єктів господарювання залежить ре-
зультативність останньої. 

На думку переважної більшості науковців, до складу комплек-
сного механізму управління підприємством входять наступні ме-
ханізми [24; с.7]: 

1. Економічні механізми: 
1.1. Механізм конкуренції і ринкового ціноутворення. 
1.2. Акціонерний механізм інвестування і реінвестування в 
розвиток виробництва. 
1.3. Механізм відтворення амортизованих основних фондів. 
1.4. Механізм позикових засобів, що інвестуються в розви-
ток виробництва. 
1.5. Механізм державного регулювання і держпідтримки. 

2. Мотиваційні механізми: 
2.1. Механізм мотивації науково-технічного розвитку виро-
бництва. 
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2.2. Механізм мотивації високоякісної праці. 
2.3. Механізм мотивації підприємництва. 
2.4. Механізм мотивації господарювання. 

3. Організаційні механізми: 
3.1. Структурні механізми. 
3.2. Організаційно-адміністративні механізми. 
3.3. Інформаційні механізми. 

4. Правові механізми: 
4.1. Правовідносини з державними органами. 
4.2. Правовідношення з приводу способу дій і організації 
підприємств. 
4.3. Правовідносини в господарській діяльності. 
4.4. Правовідносини при арбітражному розгляді господарсь-
ких суперечок. 

5. Політичні механізми: 
5.1. Соціально-економічна політика. 
5.2. Зовнішньоекономічна політика. 
5.3. Науково-технічна політика. 

Розглянемо ці складові комплексного механізму стосовно дія-
льності зі стратегічного планування маркетингових комунікацій 
інноваційної продукції промислових підприємств. 

Структурними елементами організаційно-економічний меха-
нізму стратегічного планування, як складової управлінської дія-
льності є [23, с. 4]: 

− суб’єкт управління (відповідальний); 
− об’єкт управління (стратегічний план); 
− цілі; 
− критерії (кількісний аналог цілей); 
− елементи об’єкта управління і їх зв’язки, на які здійсню-

ється вплив з метою досягнення поставлених цілей; 
− ресурси; 
− методи. 

Під системою управління розуміють об’єкт і суб’єкт управлін-
ня, які об’єднані двобічними зв’язками з метою виконання певних 
функцій і досягнення визначених цілей. 

У загальному вигляді сутність стратегічного планування мар-
кетингових комунікацій інноваційної продукції промислових під-
приємств можна розглядати як системну сукупність: 

− структури планування (організаційної моделі, яка вклю-
чає системи планування); 
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− функцій планування (функціональної моделі, яка містить 
деталізовані елементи); 

− інформаційної складової (яка включає системи вхідних та 
вихідних параметрів); 

− що поєднані в єдиний організаційно-економічний меха-
нізм стратегічного планування. 

Схематично організаційно-економічний механізм стратегічно-
го планування маркетингових комунікацій інноваційної продук-
ції промислових підприємств наведений на рис. 6.1. 
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відхилень 
 

Інформа-
ційне за-

безпечення: 
 
збір, оброб-
ка і аналіз 
інформації 
про зовніш-
нє і внутрі-
шнє сере-
довище пі-
дприємства 

Фактори 
впливу: 

 
- вплив та 
плинність 
факторів 
зовнішньо-
го середо-
вища, 
- потенціал 
підприємс-
тва, 
- організа-
ційна стру-
ктура 
управління 
підприємс-
твом, 
- імідж під-
приємства 

Керована підсистема 
 

Керуюча підсистема 
 Директор 

Члени ради директорів 
Менеджери вищої ланки 

Місія – Цілі – Контрольні показники

Моделі стратегічного плану-
вання: 

- на основі потенціалу підпри-
ємства та умов функціонування 
(«стратегічної прогалини»;  ри-
нкових переваг; конкурентосп-
роможності підприємства; ство-
рення позитивного іміджу; за 
розмірами підприємств) 
- залежно від типу керівництва 
на підприємстві (планування, 
інтерпретації, політична, логіч-
ного нарощування, екологічна, 
проникливого керівництва) 

Методи планування: 
корпоративне, ітеративне, 
інтуїтивне, хаотичне, ін. 

Методи прогнозування: 
екстраполяція, регресійний ана-
ліз, економічні моделі, балансові 
та експертні методи, метод 
«Дельфі», історичні аналогії, які-
сний профіль, морфологічний 
аналіз, сценарний аналіз та про-
гноз, демографічний прогноз і т.п. 

Менеджери середньої 
ланки 

Маркетологи 
Плановики 

 
Критерії 

- економічні показники, 
- комунікаційні (марке-
тингові) показники, 
- часові горизонти 

Інструменти маркетин-
гових комунікацій: 

- традиційні (реклама, PR, 
стимулювання збуту,  
прямий марке-
тинг,виставки, персона-
льній продаж) 
- новітні (In-door video, 
Rich media і т.д.) 

Засоби досягнення цілей: 
- АTL-заходи, 
- BTL-заходи, 
- ТTL-заходи 

Розподіл і оптимізація 
використання ресурсів 

Забезпечуюча 
підсистема 

 
Ресурси: 

- комунікаційні, 
- інноваційні, 
- інтерфейсні,  
- інфраструктурні,  
- інші 

Регламентуюча підсистема 
 Принципи стратегічного планування: 
системний, логічний, відтворювально-еволюційний, 
інноваційний, діловий, комплексний, глобальний, 
процесний, інтеграційний, віртуальний, структурний, 
стандартизації, маркетинговий, ексклюзивний, функ-
ціональний, ситуаційний, нормативний, оптимізацій-
ний, директивний, поведінковий 

Законодавче регламе-
нтування діяльності: 

- підприємницької, 
- комунікаційної, 
- інноваційної 

 
Елемен-

ти  
об’єкта  
управ-
ління 

 
(страте-
гічного  
плану) 

Суб’єкти  
процесу 

планування 
 

Пріоритети 
розвитку 

(діяльності) 
 

 

Рис. 6.1. Схема організаційно-економічного механізму 
стратегічного планування маркетингових комунікацій 

інноваційної продукції промислових підприємств 
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Цей механізм традиційно охоплює: систему вхідних елементів, 
систему процесу стратегічного планування і систему вихідних 
елементів. Вхідними елементами є інформація про зовнішнє се-
редовище підприємства (можливості  і загрози) та інформація про 
внутрішнє середовище підприємства (сильні й слабкі сторони). До 
вхідних елементів ми відносимо чинники впливу, які характери-
зуються плинністю. 

Схема процесу стратегічного планування містить керуючу, ке-
ровану, забезпечуючу і регламентуючу підсистеми, які взаємо-
пов’язані і в цілому вирішують завдання формування та реаліза-
ції стратегічного плану підприємства, який деталізується в пла-
нах СГП та інших. 

Керуюча підсистема спрямована на вирішення важливих для 
підприємства завдань стосовно визначення стратегічних пріорите-
тів його розвитку, місії, цілей, які формалізуються у досягненні пев-
них контрольних показників, а також визначенні моделі стратегі-
чного планування, виборі методів прогнозування та планування. 

Керована підсистема, орієнтуючись на критерії діяльності 
(економічні та комунікаційні показники, часові горизонти), ви-
значає необхідні інструменти маркетингових комунікацій, засоби 
досягнення цілей та ресурси (їх розподіл і оптимізацію). 

Діяльність зі стратегічного планування здійснюється в право-
вому полі (регламентуюча підсистема: законодавче регулювання) 
з використанням внутрішніх та зовнішніх (в разі потреби, напри-
клад, послуги консалтингових агенцій) ресурсів (забезпечуюча 
підсистема). 

Вихідними елементами в цій системі є стратегічний план роз-
витку підприємства, деталізований у стратегічному медіа-плані, 
стратегіях розвитку окремих СГП тощо, реалізація якого дозволяє 
досягти визначеного керівництвом запланованого певного стану і 
контрольних показників або виявити відхилення фактичних ре-
зультатів від планованих і проаналізувати причини цих відхилень. 

Мотиваційний механізм – це впорядкована сукупність моти-
вів досягнення складної мети (результативна мотивація) [24, с.8]. 

Мотив (фр. motif від лат. moveo) – рухаю. 
Узагальнено науковці виокремлюють 3 групи мотивів: 

− раціональні (матеріальні), 
− емоційні (духовні), 
− моральні (або примусові, засновані на законах психології). 

Зазвичай, раціональні мотиви спрацьовують у вирішенні про-
блем життєдіяльності. Але при впливі на раціональному рівні за 
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інших обставин споживач може побудувати систему контраргумен-
тації і звести нанівець всі зусилля по «спецобробці». Якщо вплив на 
людину здійснюється на емоційному рівні, поза її свідомим контро-
лем, ніякі раціональні контраргументи не діють. Підходи, заснова-
ні на психологічних законах (наприклад, постійні повтори реклами), 
знаходяться поза свідомістю і діють безвідмовно, але в певних си-
туаціях і вони не спрацьовують і викликають протилежну реакцію. 

Існують і загальновизнані залежності в поведінці людини, які 
спрацьовують на рефлекторному і підсвідомому рівнях. Це ефекти 
Міллера, Ельштейна, Веблена, закони Вебера, Йеркса-Додсона-
Леонтьєва та інші [37]. 

Також, виділяють і інші залежності. Так, до ефектів спілку-
вання відносять: ефект атрибуції, ефект ореолу, ефект первинно-
сті, ефект новизни, ефект стереотипізацій тощо. 

Специфіка аналізованого процесу (стратегічного планування 
маркетингових комунікацій інноваційної продукції) в тому, що 
його учасниками є різні цільові групи: 

− керівництво підприємства, яке приймає важливі рішення 
щодо процесу; 

− виконавці на підприємстві (плановики, економісти, мене-
джери, маркетологи тощо), від дій яких залежить якість резуль-
тату, тобто персонал; 

− цільові групи контрагентів (рекламні агенції, консалтин-
гові фірми тощо); 

− цільові групи споживачів (покупці, посередники в збутовій 
діяльності і т.д.), у кожної з яких є своя мотивація участі у процесі. 

Отже, необхідно розглянути мотиваційні аспекти стосовно ко-
жної з зазначених цільових груп. 

Мотивація може бути внутрішньою (суб’єктивною) та зовніш-
ньою (об’єктивною). Внутрішня мотивація – це система мотивів, 
які визначає для себе пріоритетними кожен суб’єкт. Зовнішня 
мотивація – це система мотивів, які існують не залежно від 
суб’єкта мотивування, тобто, створені іншими. 

Внутрішня мотивація керівництва не може ґрунтуватись на 
примусах і не має ґрунтуватись на емоціях. Отже, воно може бути 
вмотивованим завдяки раціональним мотивам і стосуватись ці 
мотиви мають: сутності інновацій, процесу стратегічного плану-
вання та ефективності маркетингових комунікацій. Щодо іннова-
цій, то ефективною є державна підтримка такої діяльності. Під-
вищення ефективності є ключовим завданням будь-якої діяльно-
сті, а інноваційна – надприбуткова і надзвичайно приваблива. 
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Мотивація персоналу має ширший діапазон: може включати 
всі три групи мотивів (раціональні, емоційні, примусового харак-
теру), залежно від початкової (до впровадження інновацій) вмо-
тивованості та готовності до змін. 

Рівень усвідомлення працівниками сутності й наслідків інно-
вації та рівень їх зацікавленості у результатах реалізації проекту 
є визначальним для коригування мотивації. 

До раціональних мотивів персоналу можна віднести: 
− вдоволення від праці в грошовому вимірі (у вигляді премій); 
− кар’єрний ріст; 
− професійний ріст. 

Серед емоційних мотивів співробітників слід відзначити: 
− якісне виконання виробничих доручень; 
− високі ідейні міркування щодо приналежності до даного 

підприємства. 
Сильними психологічними мотивами можуть бути: 

− страх бути покараним/звільненим за не виконання роботи; 
− суперництво (коли наявна відповідна атмосфера в колективі). 

Мотивація контрагентів переважно знаходиться в раціона-
льній площині. Змусити їх чи заінтригувати складно (майже не 
можливо), отже, мотивами контрагентів можуть бути: 

− отримання додаткового прибутку; 
− розвиток власного бізнесу за рахунок співпраці з виробни-

ком-інноватором; 
− державна підтримка таких видів діяльності. 

Потреба ефективно впливати на споживачів, як основних 
суб’єктів ринку, викликає необхідність додаткового дослідження 
можливих методів, стимулів, мотивів та результатів такого впливу. 

Розробники комунікаційних звернень мають добре знати пси-
хологію (особливості психіки людини, її психоемоційних станів, 
освіченості, поінформованості та багато інших чинників), культу-
ру (особливості національного менталітету), релігію виокремленої 
цільової аудиторії, щоб створити ефективний проект. 

Оскільки мотиви виступають засобами досягнення цілей, то між 
цілями і мотивами має бути узгодженість. Цілі кожної з зазначе-
них цільових груп визначити не складно, а от мотивація може бути 
різною. Якщо однієї цілі можна досягти завдяки різним мотивам, 
то, напевно, кращою (в контексті синергічного ефекту) буде ситу-
ація, коли здійснюватиметься вплив кількох мотивів одночасно. 
Можливі складові дерева мотиваційного механізму стратегічного 
планування промислових підприємств подані в табл. 6.2. 



 
321 

Таблиця 6.2. Структура дерева мотиваційного механізму 
 

Цільова 
група Цілі Мотиви 

Керівни-
ки підп-
риємст-
ва 

забезпечити 
вдалу реалі-
зацію інно-
ваційного 
проекту 

державна підтримка інноваційних проектів, 
збереження та розвиток потенціалу підприємства, 
підвищення прибутковості (а, відповідно і доходності акцій, 
якщо є, чи премій), 
відповідальності за розвиток підприємства, 
переважання в конкурентній боротьбі 

Персо-
нал 
підпри-
ємства 

забезпечити 
своєчасні 
комунікації з 
контрагента-
ми виробни-
чого процесу 
та спожива-
чами 

вдоволення від праці в грошовому вимірі (у вигляді премій), 
кар’єрний ріст, 
професійний ріст, 
якісне виконання виробничих доручень, 
високі ідейні міркування щодо приналежності до даного 
підприємства, 
страх бути покараним/звільненим за не виконання роботи, 
суперництво (за наявності відповідної атмосфери в колективі) 

Контра-
генти 
підпри-
ємства 

збільшити 
прибуток від 
спільної 
діяльності 

отримання додаткового прибутку, 
розвиток власного бізнесу за рахунок співпраці з виробни-
ком-інноватором, 
державна підтримка таких видів діяльності 

Спожи-
вачі 
інновації 

отримати 
надійну і 
якісну про-
дукцію 

вигідне вкладання коштів, 
розвиток власного бізнесу за рахунок використання інно-
вацій, розроблених іншими, 
спроба нових для себе напрямків діяльності, 
виробнича необхідність 

 
Крім мотивів, що сприяють розвиткові інноваційної діяльності 

на підприємстві (і всього, що з нею пов’язане), існують мотиви, які 
заважають. Так, для керівників – це страх ризикувати (переваж-
на більшість людей є супротивниками ризику, а інноваційна дія-
льність – надризикована); для персоналу – це небажання змін 
(інновації завжди пов’язані зі змінами); для споживачів – побою-
вання придбати не відому продукцію. 

Кількісний розподіл споживачів за групами, що відтворюють 
різну форму прийняття новинок, був визначений на основі широ-
ких спеціальних досліджень. Наприклад, у С. Маджаро таке 
співвідношення має наступний вигляд [29]: 

− суперноватори складають приблизно 2,5% можливої кіль-
кості споживачів (загальна кількість приймається за 100%); 

− новатори – 13,5%; 
− помірні новатори – 34%; 
− помірні консерватори – 34%; 
− суперконсерватори – 16%. 
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Мотивування у стратегічному плануванні 
маркетингових комунікацій 
інноваційної продукції 

1. Мотивування 
керівників 
підприємства 

2. Мотивування 
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Рис. 6.2. Схема мотивування у стратегічному плануванні 
маркетингових комунікацій інноваційної продукції 

промислових підприємств 
 
Таке співвідношення загальноприйняте в маркетингу і може 

бути застосовуване до різних ринків. 
Отже, мотиви, що підштовхують до діяльності, мають перева-

жати над мотивами, що її гальмують. 
Якщо під мотиваційним механізмом стратегічного планування 

маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових 
підприємств розуміти впорядковану сукупність мотивів учасників 
цього процесу, то його схема зображена на рис. 6.2. 

Правовий механізм покликаний здійснювати регулювання 
правовими відносинами між суб’єктами процесу. 

Суб’єктами процесу стратегічного планування маркетингових 
комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств є: 
керівництво підприємства, персонал підприємства, контрагенти  
підприємства та споживачі продукції підприємства. Їх взаємовід-
носини підпадають під дію законодавчих і нормативних актів, що 
регламентують відповідні аспекти діяльності в Україні, а також, 
можуть регламентуватись за необхідності додатково укладеними 
угодами, в рамках діючого законодавства. 

Схема правових взаємовідносин суб’єктів процесу стратегічно-
го планування маркетингових комунікацій інноваційної продук-
ції промислових підприємств подана на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Схема правових взаємовідносин суб’єктів 
процесу стратегічного планування маркетингових комунікацій 

інноваційної продукції промислових підприємств 
 
Змістовно правовий механізм стратегічного планування мар-

кетингових комунікацій інноваційної продукції промислових під-
приємств віддзеркалює сутність економічної, організаційної та 
мотиваційної сторін діяльності засобами нормативних правових 
актів. Отже, його структура має наступний вигляд (рис. 6.4). 

 
 

Структура правового механізму 
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Рис. 6.4. Структура правового механізму 
стратегічного планування маркетингових комунікацій 

інноваційної продукції промислових підприємств 
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В цілому розглянутий комплексний механізм демонструє су-
купність організаційних, економічних, мотиваційних і правових 
інструментів, за допомогою яких здійснюється регулювання про-
цесів і відносин, які виникають в рамках стратегічного плану-
вання комунікацій промислових підприємств. 

Даний механізм може бути використаний при вдосконаленні 
процесів стратегічного планування маркетингових комунікацій 
інноваційної продукції на промислових підприємствах. 

Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо: 
1. запропоноване визначення механізму стратегічного плану-

вання маркетингових комунікацій інноваційної продукції проми-

слових підприємств як сукупності системи органів управління, 

системи форм і методів організації та функціонування виробни-

цтва й системи організаційно-економічних зв’язків, регламенто-

ваних діючими правовими, економічними, ринковими, соціальни-

ми, технологічними та іншими нормами, за допомогою яких 

здійснюють регулярний процес розроблення і коригування стра-

тегічних планів промислових підприємств щодо просування інно-

вацій на ринку, яке на відміну від існуючих ураховує специфічні 
особливості планування просування інноваційної продукції; 

2. дістали подальшого розвитку теоретико-методичні підходи до 
формування комплексного механізму стратегічного планування 
маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових 
підприємств, що включає сукупність організаційних, економічних, 
мотиваційних і правових інструментів, за допомогою яких здійсню-
ється регулювання процесів і відносин, що виникають в рамках 
стратегічного планування комунікацій промислових підприємств. 

Отримані результати можуть бути використані при визначенні 
критеріїв оптимізації стратегічних планів маркетингових комуні-
кацій інноваційної продукції промислових підприємств та покла-
дені в основу подальших наукових досліджень. 

 
 

6.3. Теоретико-методологічне обґрунтування 
формування маркетингових каналів з позицій інноватики 
 

У сучасних умовах висока конкуренція вимагає від усіх суб’єктів 
ринку швидкої реакції на зміни в оточуючому середовищі і тільки 
інноваційний підхід до ведення бізнесу допомагає їм вижити, змі-
цнювати свої позиції та розвиватися. Саме тому виробникам пот-
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рібно впроваджувати інновації, створювати нові, більш ефектив-
ні, шляхи доведення нових та традиційних товарів до споживачів. 

Різноманітність шляхів, якими продукція потрапляє до спо-
живача, обумовлена численними факторами та потребує деталь-
ного вивчення для правильного застосування кожного з каналів, 
їх ефективного застосування. Тому, особливої уваги потребує дос-
лідження проблеми теоретико-методологічного обґрунтування 
формування маркетингових каналів з позиції інноватики. 

Під маркетинговим каналом інноваційної продукції автор ро-
зуміє послідовно структуровану сукупність взаємозалежних учас-
ників каналу, якими є виробник інноваційної продукції, посеред-
ники та споживачі інноваційної продукції, що утворюють шлях, 
яким здійснюється доведення інноваційної продукції до її місця 
призначення, при цьому враховуючи інтереси кожного з учасни-
ків через задоволення їх потреб. 

Інноваційний маркетинговий канал – це послідовно структу-
рована сукупність взаємозалежних учасників каналу, якими є 
виробник, посередники та споживачі, що утворюють новий, від-
мінний від існуючого, шлях, яким здійснюється доведення готової 
продукції до її місця призначення, при цьому враховуючи інте-
реси кожного з учасників через задоволення їх потреб. 

Існує багато різних підходів до класифікації інновацій [18]. 
Базуючись на основних класифікаційних ознаках, автором були 
виділені види інновацій, що характерні для маркетингового ка-
налу інноваційної продукції та для інноваційного маркетингового 
каналу, а для останнього запропоновані авторські класифікаційні 
ознаки, що притаманні виключно даній сфері (табл. 6.3.). 

 
Таблиця 6.3. Види інновацій, характерні для маркетингового кана-
лу інноваційної продукції та інноваційного маркетингового каналу 
 

Класифікаційні 
ознаки 

Види інновацій 

Інновації, що харак-
терні для маркетин-

гового каналу іннова-
ційної продукції 

Інновації, що харак-
терні для інновацій-
ного маркетингового 

каналу 

1 2 3 4 

за сферами 
діяльності 

(характером 
використання) 

виробничі 

виробничі управлінські, 
торгові (збутові) 

технологічні 
соціальні 

управлінські 
економічні 

торгові (збутові) 
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Продовження таблиці 6.3 
 

1 2 3 4 

за технологічними 
параметрами 

продуктові 
продуктові процесні 

процесні 

за глибиною 
внесених змін 

радикальні радикальні радикальні 
поліпшуючі поліпшуючі поліпшуючі 

модифікаційні модифікаційні модифікаційні 

за ступенем 
новизни 

нові для 
підприємства нові для 

підприємства, 
нові для галузі 

нові для 
підприємства 

нові для галузі  
нові для країни  

нові для світового ринку  

за механізмом 
здійснення 

одиничні 

завершені, 
успішні 

завершені, 
успішні 

дифузійні 
завершені 

незавершені 
успішні 

неуспішні 

за адресатом 
інновацій 

для виробника 
для споживача для виробника для споживача 

для суспільства в цілому 

за відношенням 
до попереднього 

стану процесу 

ті, що заміняють 
ті, що заміняють, 
ті, що відміняють, 
ті, що відкривають 

ті, що заміняють, 
ті, що відміняють, 
ті, що відкривають 

ті, що відміняють 
ті, що відкривають 

ретроінновації 

за обсягом 
точкові 

системні, 
стратегічні 

точкові. 
системні, 

стратегічні 
системні 

стратегічні 

за ступенем 
інтенсивності 

«бум» 
«бум», рівномі-

рні, масові 
«бум», рівномірні, 

масові  
рівномірні 

слабкі 
масові 

за рівнем управ-
ління 

народногосподарські 

галузеві територіальні 
галузеві 

територіальні 
первинної ланки 

управління 

за зміною складу 
учасників каналу – – 

редукційні 
доповнені 

змінені 

за ступенем 
внесення змін до 

структури ка-
налу 

– 

що потребують створення нових каналів 
що допускають використання існую-

чих каналів 
що передбачають модифікацію 

існуючого каналу 
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У табл. 6.3 представлені ті види інновацій, на яких зосередже-
но подальше дослідження автора. Більш детально зупинимось на 
класифікації інновацій за глибиною внесених змін. 

Згідно з цією класифікаційною ознакою автором були виділені 
наступні види інноваційних маркетингових каналів: радикаль-
ний, поліпшений та модифікований. 

Радикальний інноваційний маркетинговий канал виникає ко-
ли виробник залучає до розповсюдження своїх товарів абсолютно 
новий маркетинговий канал (повністю новий, включаючи всі 
ланки), який раніше ним не використовувався. 

Залучаючи в роботу вже існуючого маркетингового каналу но-
вого учасника (одного або декількох посередників), виробник 
створює поліпшений маркетинговий канал, який у результаті 
може відрізнятися від вже існуючого своїми параметрами, такими 
як довжина або/та ширина, або не змінювати своїх параметрів, 
якщо здійснюється заміна учасника (учасників). 

Такі зміни є структурними, на відміну від змін, які виникають 
під час утворення модифікованого інноваційного маркетингового 
каналу, де здійснюються перетворення завдяки управлінським 
рішенням. Це може бути, наприклад, перехід від традиційної 
форми функціонування маркетингового каналу до одного з видів 
вертикальної форми. 

Отже, інновації в маркетинговому каналі викликають різний 
ступінь його перетворень, а тим самим провокують появу різних 
видів інноваційних маркетингових каналів. 

Існуючі класифікаційні ознаки автор вважає за необхідне до-
повнити ще двома ознаками. За зміною складу учасників іннова-
ційний маркетинговий канал поділяємо на редукційний, допов-
нений, ротаційний. Для редукційного каналу характерно змен-
шення кількості учасників; доповненим вважаємо канал, до скла-
ду якого додається ще один учасник, змінений канал об’єднує в 
собі перетворення, що притаманні першим двом видам. 

Нерідко буває так, що для розповсюдження інноваційного това-
ру необхідно вносити зміни до структури самого каналу, тому автор 
пропонує розрізняти три види інновацій за ступенем внесення змін 
до структури каналу: інновації, що потребують створення нових 
каналів; інновації, що допускають використання існуючих каналів; 
інновації, що передбачають модифікацію існуючого каналу. 

Переходимо до класифікацій самих маркетингових каналів та 
виокремлення тих саме тих, що притаманні різним видам інно-
ваційної продукції. 
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В сучасній літературі маркетингові канали класифікують за 
багатьма ознаками [4, 12], але для зручності використання та 
подальшого детального розгляду запропоновано розділити кла-
сифікаційні ознаки на дві групи. 

1. Основні класифікаційні ознаки: 
1.1. За кількістю учасників: 

− за кількістю рівнів; 
− за кількістю учасників на одному рівні. 

1.2. За розподілом функціональних обов’язків і повноважень: 
− традиційний; 
− вертикальний; 
− горизонтальний; 
− комбінований. 

2. Допоміжні класифікаційні ознаки: 
2.1. За напрямком руху товару. 
2.2. За місцем формування. 
2.3. За характером взаємозв’язку. 
2.4. За часом дії. 
2.5. За ринками обслуговування. 

Маркетингові канали класифікують за кількістю рівнів, з 
яких він складається. Рівень маркетингового каналу – це будь-
який посередник, який виконує функцію доведення товару й пра-
ва власності на нього до споживача. 

За цією ознакою маркетингові канали поділяють на прямі ка-

нали (без участі посередників) або маркетингові канали нульово-
го рівня, коли товар потрапляє від виробника безпосередньо до 
споживача, минаючи посередників, та непрямі канали (за участю 
посередників), які можуть бути короткими, коли між виробником 
і кінцевими споживачами (по вертикалі) існує один або два посе-
редники, а саме: однорівневий канал – містить одного посередни-
ка, дворівневий канал – передбачає наявність двох посередників 
та довгими (більше двох посередників, які купують товар один у 
одного): трирівневий канал – охоплює трьох посередників, бага-
торівневий канал –  містить велику кількість посередників. 

Частіше за все інноваційні продукти особливо під час виве-
дення на ринок потребують спеціалізованого сервісу та якісних 
консультацій зі сторони виробника, тому під час доведення інно-
ваційної продукції до кінцевого споживача доцільним є викорис-
тання прямих каналів (маркетингових каналів нульового рівня) 
або каналів з мінімальною кількістю посередників (однорівневих 
каналів), що дає можливість виробнику постійно контролювати 
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всі процеси в каналі, вчасно реагуючи при виникненні проблем, 
та значно прискорює зворотній зв’язок, отримуючи моментальні 
відгуки споживачів. Використання таких каналів особливо важ-
ливо, коли мова йде про радикальні продуктові інновації, тоді як 
інновації, що втілені в поліпшених чи модифікованих товарах 
можуть досягати кінцевого споживача як за допомогою переліче-
них вище каналів, так і за допомогою довгих каналів, якими за-
звичай користується виробник. 

Схематично класифікація маркетингових каналів інновацій-
ної продукції за кількістю рівнів представлена на рис. 6.5. 

  
 

для  радикальних  інновацій  

Трирівневий канал 
(три посередники) 

ВИРОБНИК 
інноваційної 
продукції 
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Роздрібний 
торговець 

Оптовий 
торговець 

Дрібнооптовий 
торговець 

ВИРОБНИК 
інноваційної 
продукції 

СПОЖИВАЧ 
інноваційної 
продукції 

Роздрібний 
торговець 

Однорівневий канал 
(один посередник) 

Дворівневий канал 
(два посередники) 

ВИРОБНИК 
інноваційної 
продукції 

СПОЖИВАЧ 
інноваційної 
продукції 

Роздрібний 
торговець 

Оптовий 
торговець 

ВИРОБНИК 
інноваційної 
продукції 

СПОЖИВАЧ 
інноваційної 
продукції 

Канал нульового рівня 
(без посередників) 

I рівень 

III рівень 

II рівень 

для  поліпшуючих  чи  модифікаційних  інновацій   
 

Рис. 6.5. Класифікація маркетингових каналів 
інноваційної продукції за кількістю рівнів 

 
Кількість рівнів відображає такий параметр маркетингового 

каналу як довжина, як вже зазначалось вище, канали можуть 
бути довгими та короткими. Але, крім цього, на кожному рівні 
маркетингового каналу функціонує різна кількість учасників, що 
визначає інший параметр каналу – ширину, відповідно вузький 
канал передбачає наявність одного учасника на одному рівні, а 
широкий – декількох учасників. 

Вибір ширини маркетингового каналу інноваційної продукції 
залежить від виду інновацій, що реалізуються. У випадку, якщо 
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це інноваційна продукція масового призначення, а інновації но-
сять модифікаційний або поліпшуючий  характер, то доцільним 
буде залучити максимальну кількість посередників на одному 
рівні, тобто обрати широкий канал, але якщо мова йде про кар-
динальні інновації, що за обсягом носять точковий характер та 
призначені для спеціалізованого використання, то кращий ви-
бір – вузький маркетинговий канал. 

Визначення такого параметру як ширина базується на страте-
гії охоплення ринку, тобто необхідно обрати один із трьох видів 
інтенсивності розподілу – ексклюзивний, селективний (вибор-
чий) й інтенсивний. 

На рис. 6.6 [31, с. 266] схематично відображене збільшення кі-
лькості задіяних посередників залежності від виду інтенсивності 
розподілу. 

 

ВИРОБНИК  

Посередник № 1 Посередник № 2 Посередник № 3 Посередник № ... 
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Умовні позначення: 
сегмент ексклюзивного розподілу включає одного посередника (самий 

вузький сегмент); 
сегмент селективного розподілу включає обмежену кількість посере-

дників (середній за шириною сегмент); 
сегмент інтенсивного розподілу включає максимальну кількість по-

середників (самий широкий сегмент). 

 

Рис. 6.6. Види інтенсивності розподілу 
 
Характеристика кожного з видів розподілу, а також приклади 

інноваційної продукції, для розповсюдження якої кожен з них 
може використовуватись, наведено в табл. 6.4. 

За розподілом функціональних обов’язків та повноважень ма-
ркетингові канали розділяють на традиційні, вертикальні, гори-
зонтальні та комбіновані. Основною рисою цих каналів, за допо-
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могою якої окремо виділяють кожен з видів, є характер підпоряд-
кованості учасників один одному та сутність їх взаємозв’язків. 

Традиційний канал – це базовий класичний канал, де учасни-
ки діють незалежно один від одного, досягаючи власних цілей, 
тобто такий канал складається з незалежного виробника й одного 
або декількох незалежних посередників. 

 
Таблиця 6.4. Характеристика видів інтенсивності розподілу 
 

Назва 
Кількість 
задіяних 

посередників 

Товари, для 
яких викорис-

товується 

Особливості 
(переваги та недоліки) 

Види інноваційної 
продукції 

(приклади) 

Е
к
с
к
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и
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н
и
й

 р
о
з
п
о
д
іл

 

жорстко 
обмежена 
(частіше за 
все – один 
посередник) 

ексклюзивна 
група товарів 

- позитивно впливає 
на імідж товару, що 
дозволяє встановлю-
вати більш високі 
націнки; 
- дозволяє встановити 
контроль діяльності 
продавців, рівня 
наданого ними обслу-
говування 

Інноваційна проду-
кція, яка потребує 
якісного сервісного 
обслуговування, 
що надається 
самим виробником 
або уповноваже-
ним ним ексклюзи-
вним представни-
ком (інновації 
високих техноло-
гій, промислового 
призначення) 

С
е
л
е
к
т
и
в
н
и
й

 р
о
з
п
о
д
іл

 

обмежена товари попе-
реднього 
вибору (коли 
покупець 
проводить 
маркетинг 
товарних 
ринків, ви-
вчаючи і 
зіставляючи 
показники 
якості, ціну і 
інші параме-
три товарів) 

- виробник свідомо 
обмежує доступність 
товару, щоб понизити 
витрати розподілу і 
добитися від посеред-
ників ефективнішої 
співпраці; 
- низька доступність 
товарів приводить до 
втрат потенційних 
покупців; 
- орієнтація найчасті-
ше на короткий не-
прямий канал збуту і 
самостійне виконання 
функцій оптовика 

Інновації, які 
носять точковий 
характер та приз-
начені для певної 
групи споживачів 
(інновації для 
спеціалістів та 
фахівців певної 
сфери)  

Ін
т
е
н
с
и
в
н
и
й

 
р
о
з
п
о
д
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 максималь-
но можлива  

товари по-
всякденного 
попиту, сиро-
винні товари і 
нетрудомісткі 
послуги 

- різна рентабельність 
товарів за ринками; 
- важко контролювати 
весь ринок; 
- імідж марки товару 
важко підтримувати 

Інновації масового 
призначення 
(поліпшуючі та 
модифікаційні) 
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Горизонтальному та вертикальному маркетинговим кана-
лам, на відміну від традиційного, притаманне об’єднання зусиль 
його учасників для досягнення спільних цілей. У горизонталь-
ному каналі об’єднуються зусилля компаній одного рівня (по го-
ризонталі), що частіше за все приймає форму співробітництва, 
яке здійснюється на тимчасовій чи постійній основі або створю-
ється окрема спільна компанія, тоді як у вертикальному каналі 
об’єднані учасники різних рівнів (по вертикалі), де виробник, 
оптовий та роздрібний торговець діють як єдина система, забез-
печуючи ефективний контроль над роботою всього каналу та 
управління конфліктами. У більшості випадків такому каналу 
притаманна певна підпорядкованість учасників один одному, 
коли один з учасників є власником інших або надає їм торговель-
ні привілеї, або забезпечує їх тісне співробітництво. 

Сьогодні внаслідок стрімкого збільшення ринкових сегментів 
набувають розвитку комбіновані маркетингові канали, які скла-
даються з двох або більше маркетингових каналів для того, щоб 
охватити два або більше сегментів ринку. 

На рис. 6.7 схематично зображена класифікація маркетингових 
каналів за розподілом функціональних обов’язків та повноважень. 

 

 
 
 

К  І  Н  Ц  Е  В  И  Й    С  П  О  Ж  И  В  А  Ч 

– традиційний 

– вертикальний  
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ринку 2 

Сегмент 
ринку 3 

 
 

Рис. 6.7. Класифікація маркетингових каналів 
за розподілом функціональних обов’язків та повноважень 

 
Згідно з даною класифікацією маркетинговий канал іннова-

ційної продукції доцільно формувати у вигляді вертикального 
або комбінованого каналу. Вибір вертикального виду маркетин-
гового каналу інноваційної продукції обумовлений тим, що виро-
бнику необхідно контролювати роботу всього каналу перш за все 
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на етапі виведення інноваційної продукції на ринок. У подаль-
шому, на етапі зростання, можна використовувати комбінований 
канал, що надає можливість охватити більшу кількість спожива-
чів різних сегментів. 

Розглянуті вище види маркетингових каналів часто називають 
маркетинговими системами – відповідно: традиційна, вертика-
льна, горизонтальна та комбінована (багатоканальна) маркетин-
гова система. Більш детального вивчення потребує вертикальна 
маркетингова система, яка складається з декількох підсистем. 

Розрізняють такі види вертикальної системи маркетингових 
каналів: 

− корпоративна; 
− договірна; 
− керована. 

В табл. 6.5 представлені основні характерні риси кожного виду 
вертикальної маркетингової системи. 

 
Таблиця 6.5. Основні характеристики видів вертикальних марке-
тингових систем 

 

Вид Спосіб координації Лідер 

Корпоративна Наявність одного влас-
ника (одиничне володін-
ня та контроль) 

а) Виробник – інтеграція вперед 
б) Посередник – інтеграція назад 

Керована 
(адміністративна) 

Висока репутація одного 
з учасників 

Наймогутніший учасник 
(за розміром та ринковою владою) 

Контрактна 
(договірна) 

Підписання офіційного 
контракту (договору) між 
учасниками 

а) системи роздрібних торговців під 
егідою оптовика 
б) кооперативи роздрібних торговців 
в) франчайзингові системи 

 
Особливість вертикальної корпоративної системи полягає в 

тому, що всі рівні маркетингового каналу належать одному влас-
нику, завдяки чому здійснюється координація зусиль та управ-
ління конфліктами. 

Вертикальна договірна система – це сукупність незалежних 
компаній, що здійснюють діяльність з виробництва та розповсю-
дження, об’єднаних шляхом укладання відповідних угод з метою 
досягнення кращих результатів господарювання (збільшення 
обсягів продаж або економії ресурсів), яких неможливо досягти, 
діючи окремо. Існує три основних типи договірних вертикальних 
маркетингових систем: 
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− добровільні об’єднання роздрібних торговців, що фінансу-

ються за рахунок оптових торгівельних підприємств, які ство-
рюються з метою сприяння роздрібним торговцям у їх конкурент-
ній боротьбі з розвиненою мережею магазинів великих організа-
ції шляхом розробки оптовими підприємствами для підлеглих 
організацій спеціальних програм стандартизації методів роздріб-
них продаж та економних схем закупок товарів; 

− добровільні об’єднання, що фінансуються роздрібними 

торговцями – об’єднання роздрібних торговців, які створюють 
спільні підприємства з метою здійснення оптових закупок (рек-
ламної діяльності), а іноді й виробництва товару. При цьому при-
буток розподіляється прямо пропорційно обсягам закупок, здійс-
нених кожним з учасників [4, 30]; 

− франчайзингові організації, які передбачають контрактне 
партнерство між франчайзером (ним може бути виробник, опто-
вик чи організація з надання послуг) та франчайзі (незалежні 
підприємці, які купують право володіти та управляти одним чи 
більше об’єктами роздрібної торгівлі в такій системі). Виділяють 
три основні форми франчайзингу: 

- система роздрібних франчайзі під егідою виробника – 
передбачає функціонування дилерів, якими є незалежні 
підприємства, та дотримання ними певних умов щодо тор-
гівлі та сервісного обслуговування продукції товаровироб-
ника (найбільш поширена в автомобільній промисловості); 
- система оптових франчайзі під егідою виробника – опто-
ві незалежні підприємства отримують від виробника ліце-
нції на виготовлення та подальше розповсюдження про-
дукції (безалкогольні напої); 
- система роздрібних франчайзі під егідою компанії сфери 
послуг, яка передбачає створення мережі ліцензованих ро-
здрібних торговців для надання своїх послуг споживачам. 

Керована (адміністративна) вертикальна маркетингова сис-
тема координує послідовні етапи виробництва та реалізації про-
дукції шляхом щільної співпраці з роздрібними торговцями за-
вдяки розмірам та ринковій владі наймогутнішого з учасників 
системи, а не за допомогою прав власності одного з учасників або 
договірних стосунків. 

Використання тієї чи іншої системи маркетингових каналів автор 
пов’язує з різними етапами життєвого циклу інноваційного товару. 

На рис. 6.8 графічно зображений ступінь інтенсивності вико-
ристання різних маркетингових систем залежно від етапу життє-



 
335 

вого циклу. По осі Х пропонуємо проранжувати види маркетинго-
вих систем за ступенем підпорядкованості учасників один одному. 
Учасники традиційної маркетингової системи діють самостійно, 
а незначний ступінь залежності спостерігається тоді, коли у ка-
налі виникають неформальні зв’язки. Об’єднання на добровіль-
ній основі, яке спостерігається у горизонтальній системі, базуєть-
ся на основі того, що кожен учасник може добровільно приєднати-
ся та вийти з об’єднання за власним бажанням у зручний для 
нього час, що одночасно обумовлює обов’язкову наявність взає-
мозв’язку між учасниками та помірний ступінь залежності учас-
ників один від одного. Різний рівень підпорядкованості може спо-
стерігатися у багатоканальній маркетинговій системі, який змі-
нюється в залежності від її складових. Вертикальну систему мар-
кетингових каналів охарактеризуємо відповідно до способу коор-
динації у кожній з її підсистем: адміністративна (А) – висока ре-
путація одного з учасників, договірна (Д) – підписання офіційно-
го договору, корпоративна (К) – наявність єдиного власника, що 
надає нам можливість вистроїти ці різновиди маркетингових сис-
тем у порядку зростання ступеня підпорядкованості учасників 
один одному у кожній з них: А  <  Д  <  К. 
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Рис. 6.8. Ступінь інтенсивності використання різних видів 
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Життєвий цикл інноваційного товару характеризуємо за сту-
пенем інноваційності товару для споживача, що відображено на 
рис. 6.8 по осі Y, коли на кожному з етапів товар все більше втра-
чає свою інноваційність для кінцевих споживачів, що обумовлю-
ється все більшою обізнаністю та поінформованістю широкого 
загалу про появу та наявність нового товару на ринку. 

На перетині етапів життєвого циклу та видів маркетингових 
систем зображені кульки різних розмірів, які відповідають ступе-
ню інтенсивності використання тієї чи іншої маркетингової систе-
ми на кожному етапі життєвого циклу інноваційного товару. Так, 
на етапі впровадження товару на ринок вважаємо, що найбільш 
доцільно використовувати вертикальну корпоративну систему мар-
кетингових каналів, де власником є сам виробник, забезпечуючи 
йому найвищий рівень контролю над роботою всього каналу. 

Тоді як на етапі зростання, який характеризується швидким 
збільшення обсягів реалізації, найбільш вдалою системою стає 
багатоканальна маркетингова система, за допомогою якої велика 
кількість споживачів отримує доступ до товару. Також, даний вид 
маркетингової системи найкращим чином допомагає досягти го-
ловної мети цього етапу – завоювання нових ринків або сегментів 
на існуючому ринку. На етапі зростання набувають свого застосу-
вання всі види систем маркетингових каналів та використовують-
ся в тій чи іншій мірі. Так само як і на етапі зростання, на етапі 
зрілості також представлені всі види систем, але розподіл їх ва-
гомості дещо інший. Так, контрольована маркетингова система 
стає можливою та найбільш поширеною завдяки виникненню на 
цьому етапі  потужних неформальних зв’язків як наслідок появи 
могутнього учасника, який підпорядковує інших за допомогою 
високої репутації, якою він володіє. Тут також достатньо широко 
використовується й традиційна маркетингова система, яка набу-
ває своєї найбільшої популярності під час виходу товару з ринку, 
через те, що до того часу такий канал вже збудований та не пот-
ребує втручання, товар йде цим каналом по мірі його знаходжен-
ня на ринку до повного виведення. 

Отже, за допомогою матриці, що представлена на рис. 6.8 мо-
жна прослідкувати ступінь інтенсивності використання систем 
маркетингових каналів залежно від етапу життєвого циклу інно-
ваційного каналу [8, 9]. 

Таким чином, вище нами була розглянута основна група кла-
сифікаційних ознак маркетингових каналів. Друга група склада-
ється з решти класифікаційних ознак та названа – допоміжна. 
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За напрямками руху товарів розрізняють такі канали: 
− канали прямого зв’язку, для яких характерним є тільки 

рух товарів в одному напрямку – від виробника до споживача; 
− канали зворотного зв’язку, які передбачають існування 

двох потоків – товарів від виробника до споживача та вторинної 
сировини від споживача до товаровиробника. 

Поява зворотних зв’язків пов’язана насамперед з виходом то-
вару з ринку, тому для інноваційних товарів канали зі зворотним 
напрямком руху майже ніколи не використовуються, а натомість 
нова продукція реалізується за допомогою прямих маркетингових 
каналів. 

За місцем формування маркетингові канали поділяються на: 
− зовнішні канали складаються між різними підприємства-

ми, формуються за межами підприємства і бувають: 
− довгострокові – при наявності довгострокових контрак-
тів між підприємствами (більше 3 років); 

− середньострокові – при наявності контрактів між підп-
риємствами (від 1 до 3); 

− короткострокові – при наявності короткострокових кон-
трактів між підприємствами (до одного року); 

− внутрішні канали – між ділянками самого підприємства, 
як правило циклічні і періодично поновлюються. 

Споживчі інноваційні товари, що розглядаються у нашому до-
слідженні, призначені для кінцевого використання, що обумов-
лює використання зовнішніх маркетингових каналів під час їх 
доведення до кінцевого споживача. Внутрішні канали можуть 
застосовуватись для інноваційної продукції промислового приз-
начення, яка не виходить за межі одного підприємства та спожи-
вається самими виробником для подальшого виробництва, але 
такі інновації не є предметом нашого дослідження. 

Залежно від характеру взаємозв’язку канали поділяються на: 
− прямі, коли матеріальний потік досягає споживача без 

участі посередників на основі безпосередніх господарських 
зв’язків (канал нульового рівня або канал збуту); 

− гнучкі, якщо доведення матеріального потоку до спожива-
ча здійснюється як за допомогою безпосередніх зв’язків, так і за 
участі посередників; 

− ешелоновані, коли матеріальний потік на шляху від вироб-
ника до споживача проходить принаймні через одного посередника. 
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За характером взаємозв’язку для розповсюдження інновацій-
ної продукції можуть використовуватись всі три види маркетин-
гових каналів: і прямі, і  гнучкі, і ешелоновані. 
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Рис. 6.9. Класифікація маркетингових каналів 
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За часом дії маркетингові канали можуть бути постійними або 
довготривалими, періодичними, разовими. Вибір каналу для ін-
новаційного товару залежить від успішності самих інновацій та їх 
впровадження на ринок. Якщо інновації є успішними та новий 
товар добре сприймається споживачами, тоді мова йде про побу-
дову довготривалих маркетингових каналів, які ми і розглядаємо. 

За ринками обслуговування канали поділяються на глобальні, 
регіональні, локальні, а для інноваційної продукції вибір такого 
каналу залежить від того, на який ринок виробник планує виве-
дення нового продукту, від стратегії самого підприємства відносно 
цього товару та від загальної стратегії всього підприємства. 

Підводячи підсумки розгляду видів маркетингових каналів, 
пропонуємо узагальнену схему класифікації маркетингових ка-
налів, що відображена на рис. 6.10. 

Особливу увагу автор пропонує приділити основній групі кла-
сифікаційних ознак маркетингових каналів, яка детально була 
розглянута вище. За баченням автора, ці класифікаційні ознаки 
у своїй сукупності утворюють два фундаментальних поняття, такі 
як структура та система, що далі розглядаються у контексті 
маркетингових каналів (рис. 6.10). 
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Під структурою маркетингового каналу автор розуміє сукуп-
ність учасників та їх кількісне співвідношення, що визначає ши-
рину та довжину каналу, забезпечуючи доведення товару чи пос-
луги від виробника до споживача. 

Тобто, основними характеристиками структури маркетингово-
го каналу є його параметри – ширина та довжина. Структура 
каналу перш за все відповідає на запитання з ЧОГО складається 
канал – чи є посередники в каналі, чи включений до каналу дрі-
бнооптовий посередник і т.д., а також –  в якій кількості учасники 
утворюють цю структуру. 

Коли мова йде про систему маркетингових каналів, то тут ма-
ються на увазі відносини, що виникають між учасниками, та го-
ловним питанням стає – ЯК саме функціонують учасники. 

Системою маркетингових каналів називаємо сукупність взає-
мозв’язків її учасників, їх підпорядкованість та взаємозалежність, 
що характеризує взаємовідносини між ними, утворюючи певну 
цілісність, єдність під час доведення товару чи послуги від вироб-
ника до споживача. 

Система є гармонійним завершенням структури, а без структу-
ри не може бути утворена система. Ці два поняття лежать в основі 
розуміння самого маркетингового каналу, а точніше того, яким 
чином товар потрапляє від виробника до  кінцевого споживача. 

Отже, автором розглянуті маркетингові канали у розрізі інно-
вацій, запропоноване авторське визначення маркетингового ка-
налу інноваційної продукції та інноваційного маркетингового 
каналу. Згідно з існуючими класифікаційними ознаками, виді-
лені ті інновації, що характерні для цих каналів та доповнені 
власними видами інновацій, які притаманні інноваційному мар-
кетинговому каналу. Кожен з видів маркетингового каналу розг-
лянуто з точки зору використання для інноваційної продукції. 
Запропоновано матрицю інтенсивності використання різних ви-
дів систем маркетингових каналів в залежності від етапу життє-
вого циклу, де етапи життєвого циклу ранжуються за ступенем 
інноваційності товару для споживача, а маркетингові системи – 
за ступенем підпорядкованості учасників. Представлена уза-
гальнена схема класифікації маркетингових каналів, в якій всі 
класифікаційні ознаки розділені на дві групи. На базі основної 
групи ознак запропоновані авторські визначення структури та 
системи маркетингових каналів. 

 



 
341 

6.4. Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками 
маркетингових каналів просування інноваційної продукції 
 
Сучасні умови господарювання, що формуються на ринкових 

засадах, та відповідні глибокі економічні перетворення значно 
впливають і поступово вносять зміни до внутрішнього та зовніш-
нього середовищ функціонування підприємств. Ці динамічні зміни 
вимагають підприємства переходити на інноваційний шлях розви-
тку, розроблювати виважену інноваційну політику, активізовувати 
інноваційну діяльність. Тому в Україні поступово збільшується і 
кількість підприємств, що є інноваційно активними. Так, у 2010 
році в Україні кількість інноваційно активних підприємств стано-
вила 21%, порівняно з 18% у 2008 році, з них підприємств, що за-
ймалися продуктовими інноваціями у 2010 році – 5,8% [32]. 

Активізація інноваційної діяльності на підприємствах, вироб-
ництво інноваційної продукції ставить перед підприємствами нову 
проблему: планування та розроблення маркетингових каналів для 
просування інноваційної продукції. Розподіл інноваційної продук-
ції пов’язаний із високим рівнем ризику, а формування системи її 
розподілу вимагає враховувати ряд особливостей, тому вибір того 
чи іншого каналу для просування інноваційної продукції є відпо-
відальним завданням. Це пов’язано з тим, що процес розроблення 
маркетингового каналу є складним та досить вартісним. 

Згідно з Біловодською О.А [7, с. 48], маркетинговий канал 
просування інноваційної продукції – це частково впорядкована 
сукупність посередників (роздрібних та оптових, транспортно-
експедиційних компаній) для доведення принципово нових чи 
удосконалених моделей існуючих товарів від конкретного вироб-
ника до його кінцевих споживачів (рис. 6.11). Тобто це система, де 
інноваційна продукція і відповідальність за неї або власність на 
неї передаються від рівня до рівня (від посередника до посеред-
ника), у результаті досягаючи споживача [7, с. 48]. 

Правильно розроблені маркетингові канали забезпечують за-
доволення потреб споживачів в інноваційній продукції шляхом її 
поставки у встановлене місце, відповідної кількості та належної 
якості при мінімальних витратах часу і коштів та з максимальною 
ефективністю, а також збільшують споживчу цінність інновацій. 

У маркетингових каналах розподілу можуть виникати конф-
лікти між різними ланками одного або декількох каналів (між 
оптовиками, оптовиком і представниками роздрібної торгівлі, 
між роздрібними точками, між виробниками і т.д.). 
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Рис. 6.11. Будова маркетингового каналу просування 
 
У загальному розумінні конфлікт – це зіткнення протилеж-

них інтересів, поглядів; крайнє загострення суперечностей, яке 
призводить до ускладнень або гострої боротьби [14]. У разі вини-
кнення конфлікту стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії 
характеризуються протиборством за наявності протилежних мо-
тивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень 
(думок, поглядів, оцінок і т. п.) [20]. 

У [6, с. 28] конфлікт у маркетингових каналах розподілу ін-

новаційної продукції розглядається як форма взаємовідносин між 
учасниками маркетингових каналів розподілу (товаровиробника-
ми, посередниками), яка ґрунтується на зіткненні їх економічних 
інтересів, виникненні непорозумінь, які пов’язані з несумісністю 
цілей, нечітким розподілом ролей і прав учасників каналу, різ-
ною оцінкою господарської ситуації і винагородою, що отримують 
учасники каналу при просуванні інновацій. 

Важливо для забезпечення ефективного функціонування мар-
кетингових каналів розподілу інноваційної продукції не допуска-
ти виникнення конфліктних ситуацій, у першу чергу деструктив-
них, але у випадку їхньої появи – переведення їх в конструктивні 
і спрямування всіх зусиль на вироблення правильних рішень по 
роботі каналу. Тому значущим завданням є діагностика, вияв-
лення та пошук шляхів вирішення конфліктів. 

У табл. 6.6 представлена узагальнена систематизація причин 
конфліктів у маркетингових каналах просування інноваційної 
продукції, а також конструктивні і деструктивні результати їх-
нього прояву [6, с. 30; 21, с. 97-98; 39; 45]. 
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Таблиця 6.6. Систематизація причин конфліктів у маркетингових 
каналах просування інноваційної продукції 

 
Причини 

конфліктів  
Сутність 

Деструктивний 
вплив 

Конструктивний 
вплив 

Економічні  
Відмінності в 
цілях – 
економічних, 
організацій-
них, комуні-
каційних, 
маркетинго-
вих, збуто-
вих, фінан-
сових 

- кожен учасник каналу 
має свій власний набір 
цілей і завдань, які дуже 
часто не збігаються з 
цілями інших учасників; 
- учасники каналу 
зосереджують свою 
діяльність на досягненні 
власних цілей, не 
беручи до уваги цілі, 
для досягнення яких 
був сформований канал 

- кожен учасник 
маркетингового 
каналу виконує дії в 
напрямку досягнен-
ня власних цілей, 
незважаючи на цілі 
інших, що спричи-
нює розбалансуван-
ня діяльності каналу 
загалом 

- встановлення єдиної 
мети діяльності з 
урахуванням підцілей 
кожного учасника; 
- спрямування цілей 
кожного учасника в 
руслі досягнення 
генеральної мети; 
- розроблення спіль-
ної стратегії діяльно-
сті для досягнення 
кінцевої мети 

Розподіл 
ресурсів 
 
Розбіжності з 
приводу 
величини та 
напрямку 
вкладання 
ресурсів 

- обмеженість та 
нестача ресурсів, у 
першу чергу матеріа-
льних, фінансових, 
інформаційних тощо, 
та нерівномірність 
володіння ними; 
- невідповідність, 
нерівномірність напря-
мків вкладання коштів 

- нераціональне, 
неправильне спря-
мування ресурсів, 
що може призвести 
до їхніх перевитрат 
при мінімальних 
результатах 

- оптимізація викори-
стання ресурсів 
учасниками каналу; 
- мінімізація витрат; 
- оптимізація воло-
діння ресурсами 
учасниками каналів; 
- визначення співвід-
ношення вкладання 
коштів у різні напря-
ми діяльності каналу 

Розходження 
в поглядах 
на торгове-
льну спеціа-
лізацію 

- невідповідність 
поглядів учасників 
каналу на величину та 
склад асортименту; 
- суперечності з приво-
ду вибору маркетинго-
вої політики розподілу 
(інтенсивної, селектив-
ної чи ексклюзивної) 

- необґрунтовано 
малий чи великий, 
негармонійний 
асортимент, що 
стримує діяльність 

- оптимізація складу 
та структури асорти-
менту учасників 
каналу (посередників 
різних рівнів та виро-
бника) 

Відсутність 
планування 
по каналу  

- відсутність чіткого пла-
ну роботи всього кана-
лу загалом та окремих 
його учасників зокрема; 
- невизначеність бажа-
них економічних резуль-
татів діяльності каналу 

- хаотичність діяль-
ності каналу та 
окремих його учас-
ників, як результат – 
неприбутковість та 
безрезультатність 
діяльності каналу 

- розроблення чітких 
планів роботи, зазна-
чення правил та сфер 
діяльності кожного 
учасника, бажаних 
результатів їхньої 
діяльності 

Боротьба за 
прибуток між 
маркетинго-
вими кана-
лами 

- пересікання сфер 
діяльності та сфер 
впливу різних каналів; 
- боротьба за одних і 
тих самих посередників 

- боротьба між різни-
ми маркетинговими 
каналами може спри-
чинити послаблення і 
загибель їх обох 

- чітке визначення 
меж діяльності кож-
ного каналу; 
- розподіл сфер діяль-
ності та сфер впливу 
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Продовження таблиці 6.6 
 

Причини 
конфліктів  Сутність Деструктивний вплив Конструктивний вплив 

Організаційні 
Одноосіб-
ний конт-
роль кана-
лу, бажан-
ня одноосі-
бно конт-
ролювати 
ситуацію 

- кожен учасник 
каналу явно чи 
неявно залишає за 
собою право прийма-
ти певні рішення, у 
деяких випадках це 
може бути виняткове 
право, не враховуючи 
бажання інших 
учасників також 
займатися цими 
питаннями 

- односторонній, 
неповний погляд на 
ситуацію, що зава-
жає приймати вива-
жені та обґрунтовані 
рішення; 
- небажання інших 
учасників каналу 
виконувати рішення, 
прийнятті без ураху-
вання їхньої думки  

- чіткий розподіл 
обов’язків і сфер діяль-
ності та прийняття рі-
шень кожного учасника; 
- кооперація учасників 
при прийнятті рішень 

Взаємоза-
лежність 
задач 

- виконання задач 
одними учасниками 
маркетингового 
каналу напряму 
залежить від успіш-
ності чи неуспішності 
виконання задач 
іншими  

- дублювання задач, 
що виконуються; 
- невиконання задач 
одними учасниками 
маркетингового 
каналу стримує 
виконання задач 
іншими 

- більш чіткий розподіл 
задач між учасниками 
каналу та зменшення 
залежності діяльності 
одних учасників від дій 
інших; 
- розмежування обов’язків 
кожного учасника 

Невизначе-
ність функ-
цій та 
ролей 
учасників 
маркетин-
гового 
каналу 

- відсутність чітко 
встановленого 
розподілу функцій за 
конкретними його 
учасниками;  
- виконання однако-
вих функцій різними 
учасниками, що може 
стати причиною 
дублювання роботи 
або ж недовиконан-
ня певних функцій; 
- невизначеність ро-
лей учасників каналу 

- кожен учасник 
маркетингового 
каналу бере на себе 
виконання функцій 
та відіграє ролі, що 
вважає для себе 
найбільш прийнят-
ними, незважаючи 
на здібності 

- закріплення за учасни-
ками ролей, які вони 
мають виконувати, 
перебуваючи в каналі 
для його ефективної та 
надійної роботи; 
- ранжування функцій за 
важливістю, відповідаль-
ністю та першонеобхідніс-
тю їхнього виконання і чіт-
кий розподіл відповідаль-
них за їхню реалізацію за-
лежно від статусу в кана-
лі, рівня впливу на нього 

Робота зі 
всіма, 
відсутність 
системи  

- постійна зміна та 
варіація учасників 
маркетингових 
каналів; 
- постійна зміна 
виконавців визначе-
них функцій; 
- різка та необґрун-
тована зміна ролей, 
що виконуються 
учасниками 

- «розпорошування» 
зусиль, що може 
призвести до втрати 
надійних партнерів; 
- несистематичність 
роботи та виконання 
окремих завдань, що 
може стати причи-
ною руйнування 
каналу 

- налагодження системи, 
що дозволить періодич-
но оновлювати учасників 
маркетингових каналів та 
розширювати круг спів-
праці, у першу чергу при 
виведенні на ринок нової 
продукції, для розподілу 
якої потрібні спеціально 
підготовлені посередники, 
при підтримці централь-
ної влади, здатної конт-
ролювати його 
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Продовження таблиці 6.6 
 

Причини 
конфліктів  Сутність Деструктивний вплив Конструктивний вплив 

Соціальні 
Низький 
рівень 
комунікації 
та взаємо-
дії між 
учасниками 
каналу; 
бар’єри в 
отриманні 
та передачі 
інформації 

- проблеми 
структурних 
комунікацій, 
пов’язані з 
бар’єрами, що 
виникають у 
процесі передачі 
інформації; 
- проблеми 
міжособистісних 
комунікацій, 
пов’язані з пове-
дінковими аспек-
тами діяльності 
учасників каналу 

- інформаційне переван-
таження; 
- труднощі в отриманні 
зворотного зв’язку; 
- спрощена інформація, 
що несе в собі мало 
конструктивних ідей, 
слабо пов’язана з кон-
текстом повідомлення; 
- конкуренція між пові-
домленнями (одночас-
ний вплив на отримува-
ча декількох джерел 
інформації); 
- упереджене ставлення 
до теми обговорення та 
наведеної аргументації 

- застосування досягнен-
ня сучасних інформацій-
них технологій; 
- використання внутріш-
ньо-організаційних 
інформаційних систем із 
залученням до них усіх 
учасників каналу;  
- розроблення управлінсь-
ких дій для полегшення 
обміну інформацією по 
вертикалі і горизонталі; 
- створення системи 
зворотного зв’язку;  
- регулювання інформа-
ційних потоків 

Відсутність 
мотивації 
до діяльно-
сті  

- невідповідність 
заходів зі стиму-
лювання та 
мотивування 
учасників каналу 
їхнім реальним 
потребам і 
запитам; 
- неправильно 
підібрані інстру-
менти стимулю-
вання та мотиву-
вання учасників 
каналу 

- неякісне виконання 
роботи учасниками 
каналу; 
- небажання виконувати 
покладені функції  

- формування оптималь-
ного портфелю стиму-
лювання та мотивування 
учасників каналу; 
- розроблення дієвої 
системи визначення 
потреб і запитів учасни-
ків каналу, що дасть 
змогу зрозуміти мотиви 
їхньої поведінки та 
розробити дієві системи 
стимулювання та моти-
вування 

 
Вибір конкретних прийомів вирішення і управління конфлік-

тами залежить від конкретної ситуації, ступеня залученості в 
нього окремих учасників і їхнього бажання вирішувати конфлікт. 
Згідно з методом Томаса-Кілмена [19] можливі п’ять основних 
стилів вирішення конфліктної ситуації: примушування (конкуре-
нція), ухилення (уникнення), згладжування (пристосування), 
компроміс та співробітництво (розв’язання проблеми). На основі 
цього методу та з урахуванням [21, с. 98-99; 25, с. 131-133; 40] ав-
тором визначено основні шляхи подолання конфліктів у марке-
тингових каналах розподілу інноваційної продукції залежно від 
стилів їхнього вирішення (рис. 6.12). 
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 Примушування, конкуренція: 
 
- можливе примусове розв’язання конфлік-
ту, наприклад погроза виключити з асорти-
менту оптового чи роздрібного торговця 
деякі товари, надати ексклюзивне право 
продажу на інноваційну продукцію одному 
посереднику або припинити рекламну підт-
римку; 
- одноосібне розроблення і затвердження 
плану та стратегії діяльності каналу; 
- забезпечення співпраці в каналах розподі-
лу шляхом створення вертикальних марке-
тингових систем; 
- зміна власника каналу 

 
Ухилення, уникнення:     

 
- постачання різних това- 
рів фірми на ринок через 
різних посередників; 
- визначення сфери впливу на ринок посередників, 
шляхом закріплення за ними певних клієнтів або 
окремих територій; 
- регулярна оцінка учасників каналу і коректуван-
ня умов співпраці з ними залежно від їхнього ус-
піху в просування товару на ринок; 
- коригування клієнтської бази, припинення робо-
ти з тими, хто не виконує свої зобов’язання; 
- установлення селективного чи ексклюзивного 
права продажу окремим посередникам, особливо у 
разі розподілу інноваційної продукції 

Співробітництво, розв’язання проблеми: 
 
- посередництво: третя сторона намагається врегулювати конфлікт 
шляхом переконання сторін, проведення переговорів, вироблення 
рекомендацій з питання; 
- спільне членство в торгівельній та інших асоціаціях: правила, вста-
новлені в ній, забезпечують профілактику конфліктів, а сама асоціація 
може виступати посередником миротворцем; 
- арбітраж; 
- розвиток відносин партнерства, які передбачають фінансову підтри-
мку (вигідні умови співпраці, інколи навіть для підтримки стратегіч-
ного партнера), підтримку в просуванні товарів; 
- припинення роботи з тими, хто не виконує свої зобов’язання; 

- створення комісії чи групи з розслі-
дування причин конфлікту та його 
ліквідації; 
- обмін співробітниками між учасни-
ками каналу для підвищення взаємо-
розуміння; 
- вироблення загальної стратегії роботи; 
- зміна власника каналу; 
- кооптація: спільне управління та 
колегіальне прийняття рішень; 
- залучення посередників до процесу 
розроблення інноваційної продукції 

 
Згладжування, пристосування: 

 
- обмін співробітниками підпри-
ємств-учасників для розвитку взає-
морозуміння; 

- посередництво: третя сторона намагається врегулювати 
конфлікт шляхом переконання сторін, проведення перегово-
рів, вироблення рекомендацій з проблемного питання; 
- пошук взаємовигідних рішень у конфліктній ситуації, вдо-
сконалення роботи посередника, який діє на умовах, визна-
чених договором з виробником; 
- спрямування діяльності на досягнення цілей, що були ви-
значені іншими учасниками каналу; 
- виконання ролей та функцій, які висуваються одноосібно 
окремими учасниками каналу; 
- прийняття виробником частини ризику: надання посеред-
никам гарантій компенсації непередбачених витрат, 
пов’язаних із розподілом інновацій 

Компроміс: 
 
- постійні консультації компаній-учасників од-
на з одною для гармонізації інтересів і планів 
діяльності; 
- дипломатія: проведення переговорів з учас-
никами каналу, збір та поширення інформації, 
що цікавить учасників і дозволяє оперативно 
реагувати на отримані сигнали; 
- спільне розроблення і затвердження членами 
каналу списку завдань, пріоритетних для всіх 
членів каналу, наприклад, зниження витрат 
при переміщенні товару всередині каналу, збі-
льшення швидкості доставки, домовленість 
про фіксовану роздрібну ціну і т.п.; 
- прийняття суперординатних цілей (які можуть 
бути досягнуті в результаті взаємодії всіх сторін) 
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Рис. 6.12. Основні шляхи розв’язання конфліктів 
в маркетингових каналах просування інноваційної продукції 

(за методом Томаса-Кілмена) 
 

Отже, для маркетингових каналів просування інноваційної 
продукції притаманними є горизонтальні, вертикальні та багато-
канальні конфлікти. Розглянемо їх детальніше. 

1. Горизонтальні конфлікти – конфлікти між підприємствами, 
що знаходяться на одному і тому самому рівні (між товаровироб-
никами, між підприємствами оптової торгівлі, між підприємства-
ми роздрібної торговельної мережі) [1; 6, с. 29]. Схема горизонта-
льного конфлікту в маркетингових каналах просування іннова-
ційної продукції промислового призначення подана на рис. 6.13. 
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Причини: 
 

- перетин сфер діяльності; 
- вихід на ринок нового 
виробника з аналогічним 
товаром; 

- копіювання способів 
розподілу; 

- «переманювання» най-
кращих посередників; 

- зіткнення інтересів; 
- відмінності в завданнях 
коротко- та довгостро-
кових; 

- неетична поведінка 

Причини: 
 

- вихід за межі свого району діяль-
ності; 

- реалізація аналогічних товарів чи 
товарів-замінників; 

- боротьба за виробників та їх товари; 
- надання виробником ексклюзив-
ного права продажу інноваційної 
продукції окремим посередником; 

- конкуренція за обсяги закупівель; 
- різниця в націнці; 
- відмінності в рівні обслуговування; 
- зіткнення інтересів; 
- відмінності в завданнях коротко- 
та довгострокових; 

- неетична поведінка стосовно ін-
ших збутових агентів; 

- агресивні цінова та комунікаційна 
політики; 

- надання екстра послуг, що можуть 
привернути увагу додаткових 
споживачів 

Причини: 
 

- вихід за межі свого району діяльності; 
- реалізація аналогічних товарів чи то-
варів-замінників; 

- цінова конкуренція; 
- різні підходи до проведення комуні-
каційної політики; 

- нецінова конкуренція (у т.ч. рівень 
обслуговування); 

- копіювання способів просування то-
варів; 

- конкуренція за виробників та опто-
вих посередників та їх продукцію; 

- відмінності в націнці; 
- зіткнення інтересів; 
- відмінності в завданнях коротко- та 
довгострокових; 

- неетична поведінка стосовно інших 
оптовиків; 

- агресивні цінова та комунікаційна 
політики; 

- надання екстра послуг, що можуть при-
вернути увагу додаткових споживачів  

 

Рис. 6.13. Схема та причини горизонтальних конфліктів 
 
2. Вертикальні конфлікти – конфлікти, у які вступають 

представники різних рівнів одного й того самого каналу (між ви-
робниками й підприємствами оптової торгівлі, між виробниками і 
підприємствами роздрібної торгівлі, між підприємствами оптової 
та роздрібної торгівлі) [1; 6, с. 29]. Схема вертикального конфлік-
ту в маркетингових каналах просування інноваційної продукції 
промислового призначення подана на рис. 6.14. 
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Причини на рівні 
«виробник – оптовий посередник»: 

 
- неоднозначне відношення виробника до 
посередників; 

- конкуренція між фірмовими магазинами 
виробника та ритейлерами; 

- неправильне розміщення товару на поли-
цях, недостатня реклама магазину; 

- занадто широка мережа ритейлерів, сфери 
впливу яких співпадають та які встанов-
люють різні ціни на аналогічні товари че-
рез специфіку діяльності (ритейлери-
«драйвери» трафіку, дисаунтери, розподіл 
через Інтернет); 

- недостатня вмотивованість; 
- думка товаровиробника, що торговці не 
приділяють необхідної уваги його товарам; 

- намагання посередника встановити конт-
роль над ринком, відсунувши від цього 
процесу виробника; 

- розширення каналу виробником (введення 
до нього нових роздрібних посередників); 

- наявність комунікаційних бар’єрів; 
- відсутність системи повернення товарів та 
їхнього обслуговування; 

- невиконання виробником планів поставок 
або планів збуту ритейлера; 

- широкий асортимент продукції, що реалі-
зується ритейлером, переміщення продук-
ції виробника на другорядне місце 

Причини на рівні «виробник – представництво виро-
бника / збутовий агент»: 

 
- наявність у виробника фірмових точок продажу; 
- неоднозначне відношення виробника до посередників; 
- відмінності в цілях та висунення кожним учасником 
маркетингового каналу на перший план власних вигод 
(бажання кожного учасника максимізувати прибуток); 

- нерівноцінний розподіл виробником сфер впливу 
посередників; 

- неможливість оптових посередників адаптуватися 
до змінних умов зовнішнього середовища та спосо-
бів розподілу нової продукції; 

- недостатні зусилля оптовиків в просуванні товарів, 
негнучка цінова політика виробника; 

- незгоди щодо розподілу прибутку; 
- думка товаровиробника, що торговці не приділяють 
необхідної уваги його товарам; 

- намагання посередника встановити контроль над 
ринком, відсунувши від цього процесу виробника; 

- розширення каналу виробником (введення до нього 
нових оптовиків); 

- наявність комунікаційних бар’єрів; 
- відсутність системи повернення товарів та їхнього 
обслуговування; 

- невиконання виробником планів 
поставок або планів збуту оптовиком 

Причини на рівні 
«представництво виробника – оптовий посередник»: 

 
- відмінності в націнці: оптовики реалізують продук-
цію ритейлерам, а також самостійно через власні 
склади з меншою націнкою; 

- боротьба за сфери діяльності та впливу; 
- конкуренція за обсяги закупівель, що здійснюються 
кожним роздрібним посередником в оптовика; 

- відмінності в розмірі знижок, що надаються різним 
ритейлерам; 

- відсутність або неправильно розроблена система 
мотивації ритейлерів; 

- дуже широка мережа роздрібних посередників; 
- «обхід» суб’єктом каналу іншого учасника і продаж 
або купівля ним товару самостійно: бажання роздрі-
бних посередників працювати безпосередньо з ви-
робником; 

- незгоди щодо розподілу прибутку; 
- наявність комунікаційних бар’єрів 
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Рис. 6.14. Схема та причини вертикальних конфліктів 
 
3. Багатоканальний конфлікт протікає між декількома ство-

реними виробником або обраними ним каналами розповсюджен-
ня продукції (якщо підприємство використовує метод прямих 
продажів разом із використанням незалежних посередників для 
розповсюдження своєї продукції, то посередникам може не подо-
батися втрата тих споживачів, яких «перехоплює» у них підпри-
ємство-виробник) [45]. 

Причина виникнення багатоканальних конфліктів: викорис-
тання виробником двох і більше каналів для досягнення одного й 
того самого цільового ринку. 



 
349 

Таким чином, з метою уникнення конфліктних ситуацій, вироб-
ник повинен чітко визначити права та обов’язки учасників каналу, 
забезпечити кожному однакову підтримку і можливість одержання 
прибутку. На рис. 6.15 наведено узагальнені шляхи розв’язання 
горизонтальних, вертикальних та багатоканальних конфліктів в 
маркетингових каналах просування інноваційної продукції (за-
пропоновано автором з урахуванням [1; 2; 21, с. 98-99]). 

 
- наявність лідера; 
- чіткий розподіл між посередниками 

(оптовими і роздрібними) територій 
діяльності, щоб уникнути перетину 
сфер діяльності та «захвату» іншими 
учасниками каналу; 

- диференціація продукції, що реалізуєть-
ся через різних посередників (оптових і 
роздрібних); 

- поступове розширення кількості каналів 
розподілу товарів з метою утримання
вже існуючих посередників; 

- рівнозначна оплата діяльності посеред-
ників відповідно до їхніх зусиль (як ча-
стина мотивування); 

- створення «групи», покликаної стежити 
за появою джерел конфліктів, передбача-
ти їх, зменшувати негативні наслідки, лі-
квідувати сам конфлікт чи його джерело; 

- спільне обговорення та планування ви-
конання завдань 

- визначення чітких сфер діяльності вироб-
ника, оптових і роздрібних посередників; 

- раціоналізація сфер розподілу; 
- періодичне оновлення учасників каналу, 
підбір найбільш адаптованих до нових 
умов середовища; 

- постійний моніторинг учасників каналу, 
пошук їхніх потреб, що може стати осно-
вою для розроблення системи мотивації; 

- помірний контроль за цінами, що встано-
влюються посередниками; 

- установлений розмір партій, що реалізу-
ється кожним учасником каналу; 

- урахування потреб усіх учасників каналу; 
- співпраця з чітко визначеною кількістю 
учасників каналу; 

- диференціація продукції, що реалізується 
через різних посередників (оптових і роз-
дрібних); 

- підбір спеціалізованих учасників каналу 
для розподілу інноваційних товарів 

- наявність лідера; 
- чітка стратегія сегментації споживачів, збалансування кількості по-
середників відповідно до розмірів цільових сегментів; 

- спеціальні продукти: виробники розробляють спеціальні, відмінні то-
вари для конкретних учасників каналу; у деяких випадках різними ка-
налами просуваються різні марки товару або його різні модифікації; 

- розширення продажів, особливо за рахунок інноваційного високоп-
рибуткового товару; 

- компенсації учасникам каналу і чіткий розподіл ролей, що вони ви-
конують у каналі: виплата компенсацій учасникам діючих каналів у 
випадку використання виробником нового (особливо при виборі екс-
клюзивної політики розподілу); 

- рівноцінне відношення: установлення однакових закупівель цін для 
учасників різних каналів або обґрунтування різниці в цінах на ос-
нові визначення обсягу послуг, що виконуються учасниками кож-
ного каналу 
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Рис. 6.15. Шляхи вирішення горизонтальних, 
вертикальних та багатоканальних конфліктів 

 
Таким чином, конфлікти постійно виникають в маркетингових 

каналах просування інноваційної продукції, тим самим загрожу-
ючи їхньому нормальному функціонуванню. Однак, вчасно і пра-
вильно прийняті заходи можуть допомогти якщо не усунути кон-
флікти, то хоча б зменшити негативний вплив або конструктивно 
розв’язати їх. 
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6.5. Концептуальні основи 
просування органічної продукції в Україні 

 
Українські споживачі постійно стикаються з фактами появи на 

ринку неякісних, а іноді й небезпечних продуктів харчування. 
Частішають випадки отруєнь, на споживчому ринку збільшується 
пропозиція неякісної продукції з штучними інгредієнтами синте-
тичного походження, домішками, шкідливими «Е-добавками», 
залишками пестицидів, вмістом генетично модифікованих орга-
нізмів, причому це продукція як вітчизняного, так і іноземного 
виробництва. За даними Центральної СЕС МОЗ України від по-
чатку 2011 року до середини вересня в Україні зареєстровано 
33 спалахи харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Це на 
чверть більше, ніж у 2010 році. Вимоги сертифікації продукції 
харчування, а натепер і екологічної сертифікації відповідно до 
міжнародних вимог, є єдиним надійним способом підтвердження 
покращених екологічних аспектів виробництва та якісних харак-
теристик продукції та в подальшому легітимного просування ор-
ганічної продукції [35]. 

Незважаючи на це, 20 травня 2011 р. було відхилено прийнятий 
Верховною Радою України у І читанні Закон України «Про органі-
чне виробництво», оскільки він «не забезпечує системного вирі-
шення всього комплексу питань у сфері органічного виробництва, 
не відповідає основним законодавчим положенням України» [38]. 

З причин відсутності в Україні законодавчої бази в галузі ор-
ганічного виробництва та відповідної системи сертифікації, виро-
бники органічної продукції стикаються з численними трудноща-
ми. Частина з них сертифікує свою продукцію в закордонних ор-
ганах сертифікації та реалізує її на зовнішніх ринках. Інші, яких 
більшість, не мають для цього фінансових можливостей і тому 
продають вироблену продукцію в Україні, але як звичайну, неор-
ганічну. Українські споживачі очікують появу на полицях мага-
зинів органічних продуктів та зацікавлені в покращенні стану 
навколишнього природного середовища (НПС): органічне аграрне 
виробництво здатне комплексно забезпечити якість земель сіль-
ськогосподарського призначення, покращити споживчі цінності 
продуктів харчування тощо. Для реалізації зазначених положень 
потрібна чітко визначена державна політика та запровадження 
системи стандартів і гарантій, а також урядова підтримка органі-
чного сектору виробництва. Оскільки продукти, які не були сер-



 
351 

тифіковані, не можуть мати маркування «Органічний продукт», 
то виробники несуть моральні та матеріальні втрати, а споживачі 
не можуть розпізнати органічні продукти серед інших [11, с. 39]. 

Провідну роль у формуванні стандартів та міжнародній акре-
дитації установ, що займаються сертифікацією органічної продук-
ції на відповідність цим стандартам, відіграє Міжнародна органі-
зація органічного сільського господарства IFOAM – міжнародна 
неурядова організація. Використання розробок IFOAM як основи 
для державного регулювання органічної продукції в Україні до-
зволить вирішити проблему міжнародної узгодженості, суттєво 
спростить національне законодавство, заощадить ресурси і кошти, 
та дозволить уникнути багатьох перешкод для виробників. Мож-
ливими варіантами цього є включення в законодавство посилань 
на базові стандарти та акредитаційний критерій IFOAM, визнання 
акредитації IFOAM для роботи сертифікаційних установ в країні, а 
також використання послуг IOAS (Міжнародна служба з органіч-
ної акредитації) національними сертифікаційними установами. 

Незважаючи на існуючі проблеми, Україна займає 21 місце в 
світі з виробництва органічної продукції і третє місце в Європі 
після Чехії і Польщі. При цьому переважна частина продукції, 
виготовленої українськими аграріями-органіками, експортується 
на захід. Спеціалізовані магазини, веб-сайти і вже навіть деякі 
супермаркети в Україні реалізовують органічні молокопродукти, 
соки, крупи та іншу органіку, попит на яку зростає. За 2010 рік 
споживання сертифікованих органічних продуктів виросло в 
Україні вдвічі із 1,2 до 2,4 млн. євро. При цьому коштують такі 
продукти на 30-50% більше від звичайних. 

Щороку збільшується кількість органічних господарств Украї-
ни, а отже і площа органічних сільськогосподарських угідь. Ста-
ном на кінець 2010 р. в Україні, за даними Федерації органічного 
руху України, за стандартами ЄС сертифіковано 142 підприємст-
ва площею 270226 га. [43]. Впродовж 2008-2010рр. площа під ор-
ганічним землеробством в Україні зростала не суттєво. Ця стабі-
льність свідчить про те, що без створення внутрішнього ринку 
органічної продукції сільськогосподарські товаровиробники не 
зацікавлені в розширенні виробництва. 

Нами проаналізована динаміка площ органічних сільськогоспо-
дарських угідь. На основі змодельованої лінії тренду автором спрог-
нозовано майбутнє значення таких площ при незмінному впливі 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища до 2013 року 
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(рис. 6.16). Згідно отриманих даних, площа органічних сільськогос-
подарських угідь на кінець 2012 року буде становити 300 000 га. 

 

 

Рис. 6.16. Динаміка площі органічних 
сільськогосподарських угідь в Україні 

 
Для виробництва органічної продукції в Україні важливою є 

проблема маркетингу (пошуку) територій, яка включає еколого-
економічну оцінку якості НПС. Метою маркетингу територій є 
визначення сучасної екологічної ситуації, експертна оцінка еко-
номічних тенденцій, з’ясування стану соціальної сфери. 

Нами були розраховані показники маркетингу території Сар-
ненського району Рівненської області (табл. 6.7) з метою оцінки 
доцільності розвитку органічного виробництва у наведеному ра-
йоні за методикою обрахунку індексу якості НПС. Зазначені ме-
тодичні підходи доцільно використовувати і для інших регіонів 
України [42, с. 310, 311]: 
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α  (6.1) 

 

де Ri – середні зважені арифметичні індекси якості НПС; 
αi – коефіцієнт вагомості, що характеризує конкретний показ-

ник якості НПС у відношенні до загального числа показників, 
який розраховується: 
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Таблиця 6.7. Зведені показники маркетингу території Сарненсь-
кого району Рівненської області 

 

Показник 

Сума зна-
чень показ-
ників хі для 
Рівненської 

області 

Сума зна-
чень показ-
ників хі для 

Сарненського 
району 

Rr 

Рівненсь-
кої обла-

сті 

Rr Сар-
ненського 

району 

Блок соціально-
демографічних та 
економічних показників 

527 406,3 0,008863 0,014959 

Блок показників, що 
характеризують стан 
атмосферного повітря 

907,5 555 0,117639 0,114342 

Блок показників, що 
характеризують стан 
водних ресурсів 

604,293 200,051 0,010738 0,005381 

Блок показників, що 
характеризують стан 
земельних ресурсів 

232,4 145,7 0,001948 0,00227 

Блок показників, що 
характеризують стан 
лісових ресурсів 

60 50,3 0,00063 0,001297 

Інтегральні показники 
стану НПС 

14 11,05 1,08E-05 1,71E-05 

Сума 2345,193 1368,401 0,142946 0,141283 

 
Із врахуванням положень стандартів ДСТУ ISO 14021, 14024, 

14025 щодо критеріїв екологічного маркування та стандартів ISO 
22000 щодо простежування життєвого циклу продукції виконано 
комплекс досліджень придатності сільськогосподарських земель 
для вирощування органічної продукції. Показники маркетингу 
території Сарненського району є близькими до показників Рів-
ненської області. Отримані значення є дуже низькими, оскільки 
Rr Сарненського району < 1, отже така тенденція відображає не-
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задовільний стан соціальних, економічних та екологічних скла-
дових в розвитку території та регіону в цілому. 

На основі системного підходу та врахування синергетичних 
ефектів в економічній, екологічній та соціальній сфері визначені 
можливі місця переробки і збуту (логістика органічної продукції). 
Такі рішення розроблялись у відповідності до перспективного 
запровадження положень Постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.05.2011 № 529 «Про затвердження Технічного регламенту з 
екологічного маркування», оскільки це одне з перших рішень 
щодо маркування якості продукції, на перспективу – й органічної. 

Інтенсивний маркетинг органічних продуктів в Україні через 
мережі гуртової торгівлі та супермаркетів має значний потенціал 
для розвитку внутрішнього ринку органічних продуктів і може 
створювати, а в подальшому і стимулювати попит споживачів. Це 
може сприяти створенню позитивного ставлення громадськості до 
органічного сектора в цілому і буде стимулювати споживання 
органічної продукції, розвиток органічного аграрного виробницт-
ва та переробки в Україні. Велика проблема полягає в тому, що 
через обмежений асортимент органічних продуктів українського 
виробництва, супермаркети також пропонують великий обсяг 
імпортної продукції, що створює серйозну конкуренцію для украї-
нських виробників. 

Для розвитку ринку екологічно безпечної та органічної проду-
кції в Україні потрібно розробити стратегію маркетингу, правові 
та законодавчо-нормативні основи, екологічні інструменти та 
стимули, а саме: 

1. Прийняти Закон України «Про органічне виробництво», ро-
зробити технічні регламенти і постанови Кабінету Міністрів 
України та відповідні стандарти. 

2. Здійснити вибір стратегічних альтернатив: 
2.1. Розробити стратегічні механізми та еколого-економічні 
інструменти просування органічної продукції. 
2.2. Обґрунтувати цінову політику. 
2.3. Систематизувати екологічну логістику (просування) за 
допомогою  реклами та PR-акцій. 

3. Провести SWOT-аналіз: 
3.1. Можливості та загрози ринку. 
3.2. Сильні та слабкі сторони. 

Для визначення перспектив подальшого розвитку ринку орга-
ніки в Україні нами проведено SWOT-аналіз (табл. 6.8). 
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Таблиця 6.8. Матриця SWOT-аналізу ринку органіки в Україні 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Постійне зростання кількості органічних 
господарств 

Відсутність маркетингових досліджень 
та стратегій збуту органічної продукції 

Об’єктивні можливості сільських вироб-
ників з виробництва органічної продукції  

Низький рівень обізнаності споживачів 
про переваги органічної продукції  

Збільшення частки органічної продукції в 
загальному обсязі реалізованої продукції 

Вищі ціни на органічну продукцію порів-
няно з її не сертифікованими аналогами 

Значні переваги органічної продукції для 
здорового харчування населення  

Відсутність дієвого механізму страху-
вання ризиків у сільськогосподарсько-
му виробництві 

Розширення різновидів продукції, покра-
щення якості 

Недостатній асортимент органічного 
споживчого кошику 

Можливості Загрози 

Створення законодавчої бази, яка регла-
ментувала б процеси виробництва, збері-
гання та реалізації органічної продукції 

Ринок органіки в Україні не сформований, 
відсутня законодавча база, що регулює 
виробництво органічної продукції 

Розвиток сільськогосподарської коопера-
ції та логістики  

Складність і дорожнеча проведення 
європейської органічної сертифікації  

Здійснення державою дотування органічної 
продукції, що спрямовується на харчу-
вання дітей у закладах освіти і медицини 

Різке зростання обсягів продукції з 
необґрунтованою та недостовірною 
інформацією на упаковці 

Підвищення поінформованості та довіри 
споживачів до органічної продукції, гото-
вність платити за органічні продукти 

Відсутність екологічної сертифікації 
органічної продукції на державному 
рівні 

 
На основі SWOT-аналізу встановлено, що переважають сильні 

сторони з врахуванням інноваційно-інвестиційного напрямку 
розвитку агропромислового сектору держави. При цьому, провів-
ши SWOT-аналіз, також зроблено висновок, що слід орієнтува-
тись на стратегію росту. На початковому етапі потрібно викорис-
товувати стратегію розвитку органічного виробництва. На насту-
пному етапі слід розширити продаж органічної продукції на іс-
нуючих ринках шляхом ширшого охоплення торгових точок та 
збільшити асортимент з метою підвищення обсягу продажів. 

З метою проведення ефективної маркетингової політики роз-
роблено маркетингову стратегію просування органічної продукції 
(рис. 6.17). 

Для реалізації маркетингової стратегії запропоновано механі-
зми та інструментарій розвитку органічного виробництва з вико-
ристанням програми Mindjet Mind Manager Pro v 6.0 (рис. 6.18). 
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Співробітництво виробни-
ків органічної продукції з 
громадськими та приват-
ними закладами харчування

Створення Національного дорадчого 
центру з органічного виробництва 

Регіональні та загальноде-
ржавні об’єднання органіч-
них господарств в коопера-
тиви під спільною маркою 

Прямий продаж споживачам через за-
клади торгівлі та мережу Інтернет 

Механізми 
та інструме-
нтарій роз-
витку орга-
нічного ви-
робництва 

Планування Організація 

Мотивація 

Контроль Регулювання 

Суб’єкти господарювання Споживачі 

Маркетингові 
стратегії 
просування 
органічної 
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Рис. 6.17. Маркетингова стратегія просування органічної продукції 
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Рис. 6.18. Механізми та інструментарій розвитку 
органічного виробництва (розроблено автором) 
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Було систематизовано такі фактори, як якість, асортимент, по-
пулярність, упаковку, гнучкість виробництва та наявність в мага-
зинах досліджуваної продукції (рис. 6.19) з метою побудови діагра-
ми «Радар» для круп торгової марки «Панська нива» та для орга-
нічних круп торгової марки «Жменька» у мережі супермаркетів 
міста Рівного за вимогами ISO 10014:2006 «Управління якістю. 
Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг». 

Діаграма показує, що органічна продукція має більше переваг, 
оскільки площа фігури ТМ «Жменька» перевищує площу фігури 
ТМ «Панська нива», незважаючи на те, що ціна органічної проду-
кції є на 14,7% вищою за ціну звичайних круп, а також на відсут-
ність даної продукції у деяких супермаркетах міста. 
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«Панська нива» 
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Популярність Упаковка 

Ціна 

Асортимент 
Наявність в 
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Гнучкість 
виробництва 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 

Рис. 6.19. Діаграма «Радар» для аналізу конкурентних переваг 
 
З метою реалізації механізму розвитку органічного виробниц-

тва розроблено алгоритм просування органічної продукції: 
1. Прийняття Закону України «Про органічне виробництво», 

який би регламентував процеси виробництва, зберігання та реа-
лізації органічної продукції та відповідних Постанов Кабінету 
Міністрів України з особливостей його запровадження. 

2. Створення Національного дорадчого центру з органічного 
виробництва. 

3. Створення Національної системи сертифікації органічного 
виробництва, органів екологічної сертифікації, акредитація орга-
нів з сертифікації. 

4. Створення регіональних та загальнодержавних об’єднань 
органічних господарств в кооперативи під спільною маркою. 
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5. Створення спеціалізованих місць на гуртових ринках з 
метою реалізації органічної продукції через роздрібну мережу. 

6. Співробітництво виробників органічної продукції з громад-
ськими та приватними закладами харчування. 

7. Створення спеціальних магазинів, відділів та полиць для 
продажу органічних продуктів харчування. 

8. Організація спеціальних ярмарок, виставок, фестивалів, 
майстер-класів, конференцій. 

9. Розвиток Інтернет-торгівлі шляхом створення сайтів виро-
бників органічної продукції з вказівкою цін, асортименту та спе-
ціальних пропозицій (знижки, бонуси, купони). 

10. Включення навчальних курсів з органічного сільського го-
сподарства до програм вищих навчальних закладів. 

11. Здійснення державою прямої фінансової підтримки орга-
нічного сектору шляхом здійснення субсидій та дотацій. 

Отже, на сьогодні в Україні існує потреба в забезпеченні спожи-
вчого ринку не тільки якісною, а й сертифікованою органічною 
продукцією, яка є безпечною для людей та НПС, не містить ГМО, 
не забруднена нітратами, важкими металами та речовинами хімі-
чного синтезу. Але, незважаючи на зростання площ органічних 
сільськогосподарських угідь, органічної продукції на ринку Украї-
ни є недостатньо. Ця ситуація зумовлена низкою негативних зако-
нодавчих, економічних та маркетингових факторів. Однією з осно-
вних проблем розвитку ринку органічної продукції є відсутність 
маркетингових досліджень та стратегій її збуту. Ця проблема може 
бути вирішена завдяки реалізації маркетингової стратегії просу-
вання органічної продукції, введенню в дію розроблених механіз-
мів та інструментарію розвитку органічного виробництва та поета-
пному застосуванню алгоритму просування органічної продукції. 

Запропоновані заходи будуть сприяти створенню законодавчої 
бази, яка регламентуватиме процеси виробництва, зберігання та 
реалізації органічної продукції за умови урядової підтримки да-
ного сектору виробництва. Створення регіональних та загально-
державних об’єднань органічних господарств спростить процеду-
ру збуту органічної продукції завдяки збільшенню об’ємів її виро-
бництва. Поряд з цим підвищиться довіра населення до органіч-
ної продукції та попит на неї, а отже збільшаться обсяги вироб-
ництва даної продукції, що призведе до комплексного забезпе-
чення якості земель сільськогосподарського призначення, покра-
щення споживчих цінностей продуктів харчування, а отже і до 
покращення здоров’я населення.  
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6.6. Інтернет-маркетинг як нова технологія просування товарів 
 
У останні півтора десятиліття одним з головних чинників прис-

кореного формування і розвитку інформаційного суспільства є 
Інтернет, який став не тільки глобальним засобом комунікацій без 
територіальних і національних меж, але і ефективним інструме-
нтом ведення бізнесу, досліджень, дії на аудиторію, а також но-
вою технологією в загальному комплексі маркетингу організації. 
Застосування Інтернету в різних секторах економіки є незамін-
ною складовою економічного розвитку будь-якої країни. Інтернет 
активно використовується в підприємництві, зокрема в його мар-
кетинговій діяльності, що сприяє його ефективності. 

Зі вступом світової економіки до економічної кризи роль Інте-
рнету тільки зросла, оскільки завдяки застосуванню мережевих 
інформаційних технологій багато товаровиробників змогли не 
тільки понизити витрати на просування і збут продукції, але і 
розширити існуючі та освоїти нові ринки збуту, підвищити ефек-
тивність і адресність взаємодії зі споживачами та іншими еконо-
мічними контрагентами. Результати досліджень показують, що 
використання інтернет-технологій в маркетингу може принести 
реальну економію і прибуток як споживачам, так і організаціям, 
оскільки це пов’язано з великими вигодами і зручностями для 
обох сторін. Також практика показує, що інтернет-технології зрі-
внюють шанси на успіх малих і крупних підприємств, тих, хто 
міцно закріпився на ринку, і новачків. 

Швидке зростання числа Інтернет-користувачів і впроваджен-
ня широкосмугового Інтернету створило умови для широкого ви-
користання Інтернет-комунікацій для рекламних цілей та орга-
нізації торгівлі через Інтернет. Маркетингові комунікації в сере-
довищі Інтернет мають вищі можливості з погляду оперативності 
розповсюдження і сприйняття інформації користувачами, в порі-
внянні із засобами традиційної реклами, оскільки вони мають 
вищу вибірковість при розповсюдженні інформації, орієнтованої 
на цільову аудиторію, і широкі можливості додаткової інформації 
про асортимент та якість товарів і послуг, які рекламуються. 

Ефективне використання маркетингових Інтернет-комунікацій 
в даний час є важливою складовою конкурентоспроможності бага-
тьох об’єктів господарювання – це стало можливим тому, що витра-
ти на його застосування відносно невеликі, використовуються 
доступні і фактично стандартизовані інструменти, і найголовніше 
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можливість забезпечити недосяжну за інших умов широту охоп-
лення і при цьому адресність дії на цільову аудиторію забезпечує 
фактично миттєвий доступ на ринок будь-якої країни або регіону. 

З розвитком глобальної мережі  поступово змінюються всі тра-
диційні підходи до управління підприємством і, відповідно, його 
маркетинговою діяльністю. Використання Інтернету стосується 
майже всіх відомих аспектів маркетингової діяльності багатьох 
фірм, причому роль мережі постійно росте. Базою її використання 
є традиційні інструменти маркетингу, які завдяки використанню 
мережі стають ефективнішими, а також нові можливості, які від-
криваються завдяки властивостям Інтернету. 

Унікальні властивості мережі стали поштовхом для розвитку 
нового напряму в маркетингу – Інтернет-маркетингу як теорії та 
методології організації системи маркетингу в середовищі Інтер-
нету. При цьому весь комплекс маркетингу доцільно розглядати з 
позиції його застосування в середовищі мережі, хоча в структуру 
цього комплексу входять ті ж елементи – добре відомі всім 4 «Р» 
(Product – продукт, Price – ціна, Place – канал, Promotion – просу-
вання), а також парадигма маркетингових стосунків. Проте ко-
жен елемент має свої особливості прояву в середовищі Інтернет, 
який виступає не просто новим каналом збуту або маркетингових 
комунікацій, а абсолютно новим типом ринку, що відкриває ши-
рокі можливості для суспільства і економіки. 

На розвиток маркетингу, як і на інші складові бізнес-процесів, 
впливають нові технології, так якщо на початку XX століття мар-
кетинг розглядався як дистрибуція, потім як управління прода-
жами і, нарешті, як управління торговими марками, то в даний 
час розвиток інформаційних технологій істотно міняє характер 
маркетингової діяльності вітчизняних підприємств. 

Аналізуючи різні підходи до трактування терміну «Інтернет-
маркетинг» слід зазначити відсутність єдиної думки серед еконо-
містів, обмеженої часто зосередженням тільки на Інтернет-
рекламі розуміння Інтернет-маркетингу. Дослідженням Інтернет-
маркетингу займаються в основному зарубіжні учені, тоді як віт-
чизняні приділяють недостатньо уваги вивченню можливостей 
використання мережі в практичній маркетинговій діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Так, І.В. Успенський під терміном «Інтернет-маркетинг» розу-
міє теорію і методологію організації маркетингу в гіпермедійному 
середовищі Інтернету [46]. 
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В. Холмогоров розглядає «Інтернет-маркетинг» як комплекс 
спеціальних методів, корпоративних web-ресурсів, що дозволяють 
власникам, просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи таким 
чином торгову марку свого підприємства, витягувати, застосовую-
чи мережеві технології, додатковий прибуток [48]. 

В.В. Дік, М.Р. Лужецький, А.Е. Родіонов під Інтернет-
маркетингом розуміють необхідний комплекс заходів по дослі-
дженню такого специфічного ринку, яким є мережевий ринок 
Інтернету, по ефективному просуванню і продажу товарів (послуг) 
за допомогою сучасних Інтернет-технологій [16]. 

Запропоноване Е.А. Петріком визначення Інтернет-
маркетингу автор згадує «проведення маркетингових досліджень» 
як сферу діяльності Інтернет-маркетингу, а також зважає на спе-
цифіку Інтернету як нового простору економічної діяльності, що 
створює нові бізнес-моделі та бізнес-процеси [34]. 

Враховуючи цей момент і ґрунтуючись на узагальненні теоре-
тичних матеріалів даної проблематики, вважаємо за доцільне 
проаналізувати особливості реалізації маркетингових функцій 
підприємства з використанням Інтернет-технологій, враховуючи 
існуючі обмеження й особливості використання мережі в марке-
тинговій діяльності. 

 

Управлінська (стратегічне маркетингове 
планування, організація маркетингових 

процесів) 

Організація збуту (організація маркетингових каналів, 
формування попиту) 

Організація виробництва (розробка вимог до нових продуктів 
на основі інформації про ринкову кон'юнктуру та управління якістю) 

Комунікаційна (реклама, ПР, стимулювання збуту) 

 
 

Рис. 6.20. Зміст аналітичної функції маркетингу 
(складено авторами на основі [46]) 
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Проте, ми вважаємо, що під дефініцією Інтернет-маркетинг 
слід розуміти процес, направлений  на задоволення потреб спо-
живачів із застосуванням Інтернет-технологій та управління 
інструментами маркетингу в сучасній економічній системі. 

Ґрунтуючись на методології маркетингу як ринковій концепції 
управління і збуту необхідно відзначити, що маркетингова діяль-
ність підприємства базується на основних функціях: 

1. Аналітична функція 
2. Виробнича функція полягає в організації виробництва то-

варів, матеріально-технічного постачання, управлінні якістю і 
конкурентоспроможністю продукту. 

3. Функція управління і контролю: принципи управління і 
контролю, інформаційне забезпечення і планування маркетингу, 
організація комунікацій на фірмі, управління ризиками. 

4. Інноваційна функція виявляється у виробленні стратегії 
розробки нової продукції або створенні нової послуги. 

5. Збутова функція: організація руху товару, формування сис-
теми попиту, систем продажів і стимулювання збуту, товарної 
політики, сервісу і цінової політики. 

Оскільки аналітична функція маркетингу припускає ведення 
маркетингових досліджень, то Інтернет як засіб і як середовище 
комунікацій може бути ефективно використаний для проведення 
маркетингових досліджень, як первинних так і вторинних. Одним 
з основних методів проведення маркетингових досліджень в Інте-
рнеті є опитування. 

 

Опитування 

розміщення анкети на сайтах з цільовою 
аудиторією 
 

розсилання анкети  по електронній пошті 
 

заповнення анкети в телеконференціях 

 

Рис. 6.21. Форми проведення опитування у маркетингу 
 
Відмітними особливостями проведення опитування в Інтернеті 

є невисока вартість, автоматизація процесу опитування й аналізу 
його результатів, а також можливість точного фокусування опи-
тування на цільову аудиторію. На сайті фірми можна проводити 
спостереження поведінки його відвідувачів на основі статистич-
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них даних. У свою чергу аналіз статистики відвідин сайту є дос-
татньо ефективним інструментом маркетингу. На відміну від 
опитування, саме спостереження дозволяє збирати інформацію, 
без залучення відвідувачів до активних дій [46]. 

Сучасний стан більшості міжнародних ринків характеризуєть-
ся підвищенням значущості інформації як з боку користувачів, 
так і з боку продавців. Інформатизація суспільства росте, і хоча 
споживачам надається кожного разу все більше інформації, підп-
риємство не може постійно збільшувати обсяги комунікацій, тому 
необхідно приділяти увагу не тільки кількісним характеристикам 
комунікацій, але і якісній складовій – ефективності використання 
комунікаційних інструментів [49]. Тому, вважаємо за доцільне 
зупинитися докладніше на характеристиці обмежень і особливос-
тей використання Інтернету в маркетинговій діяльності вітчиз-
няних підприємств [22, 26, 47]. 

1. На сьогодні, стійка конкурентна перевага підприємства не 
може бути отримана виключно через Інтернет або розробку веб-
сайту. Це пов’язано з тим, що кількість фірм, що використовують 
Інтернет ресурс для підвищення ефективності маркетингової діяль-
ності, постійно росте. Фірми набувають необхідні знання, кваліфіка-
цію, тим самим постійно збільшуючи свою конкурентну перевагу. 

2. Не можна чекати збільшення попиту на продукт фірми 
тільки на підставі розробки сайту або використанні інших 
пов’язаних з Інтернетом застосувань, тому для стабілізації або 
збільшення попиту підприємствам рекомендується: 

− використовувати елементи прогнозування для визначення 
потенційного попиту на товари (послуги); 

− проводити сегментацію ринку. 
3. Маркетингові проблеми підприємства не можуть бути вирі-

шені тільки на підставі забезпечення доступу в Інтернет, тому, для 
підвищення ефективності маркетингової діяльності, рекомендується: 

− товарна політика (розробка якісного web-ресурсу); 
− політика розподілу (розвиток прямого каналу розподілу, 

налагодження партнерських стосунків); 
− комунікаційна політика (комплексне використання 

інструментів Інтернет-комунікацій); 
− цінова політика (визначення цілей, вибір цінової стратегії, 

формування ціни). 
4. Важливе значення має проблема захисту зв’язку в Інтернеті. 

Це обмеження набуває величезного значення у випадках, коли Інте-
рнет повинен послужити серйозним поштовхом в розвитку бізнесу. 
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Важливо підкреслити, що з розвитком глобальної мережі пос-
тупово змінюються всі традиційні підходи до управління підпри-
ємством і, відповідно, його маркетинговою діяльністю. Викорис-
тання Інтернету стосується майже всіх відомих аспектів маркети-
нгової діяльності фірми, причому роль мережі постійно росте, 
тому, на нашу думку, актуальним є визначення основних напря-
мів Інтернет-послуг підприємств (табл. 6.9). 

 
Таблиця 6.9. Основні напрями Інтернет-послуг, які підприємства 
можуть використовувати в маркетинговій діяльності (складено 
авторами на основі [41, 50]) 

 
Вид діяльності Зміст 

Підтримка 
ділових зв’язків 

На сучасному етапі для успішної маркетингової діяльності 
ефективний зв’язок з фактичними і потенційними покупцями, 
постачальниками, агентами і дистриб’юторами є актуальним, 
оскільки саме Інтернет надає різні засоби для поліпшення або 
забезпечення зв’язку фірми з партнерами в мережі, включаючи 
електронну пошту, електронні дошки оголошень, впорядковані 
по групах новини мережі і т. д. 

Вивчення ринку Використання мережі для збору інформації про ринок є одним 
з найважливіших способів, за допомогою якого підприємства 
можуть вивчати міжнародні та внутрішні ринки. Інформаційний 
пошук в Інтернеті забезпечує програмні продукти найбільших в 
світі фірм-виробників 

Покупка і про-
даж через 
Інтернет 

Розглядаючи Інтернет як засіб для здійснення продажу това-
рів / послуг, можна відзначити такі напрями класифікації опе-
рацій, що проводяться: 
- торгівля товарами або бізнес-послугами між підприємствами, 
оптові продажі; 
- роздрібний продаж споживчих товарів кінцевому споживачеві 

Реклама това-
рів і послуг в 
мережі 

Інтернет надає безліч інструментів для дії на цільову аудиторію 
рекламодавця. 
При цьому можна скористатися такими видами Інтернет-послуг: 
1) послуги загальних і спеціалізованих сайтів; 
2) послуги банерних мереж; 
3) використання пошукових систем і каталогів, зокрема без-
коштовна реєстрація сайту у всіх зареєстрованих в мережі 
Інтернет серверах; фіксоване розташування банера на головній 
сторінці сервера, показ реклами, участь сайту фірми в рейтин-
гу, послуги із створення сайту і т. д. 

Сервіс і післяп-
родажне обслу-
говування 

Використання Інтернету в маркетинговій діяльності включає 
консультування клієнтів по е-mail, інформування на сайті про 
новини і т. д. 
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Таким чином, підводячи підсумки вищевикладеному, можна 
прийти до наступних висновків: комерційне використання Інтер-
нету забезпечує значний поштовх в розвитку ринкової економіки, 
обороти ринку електронної комерції щорічно зростають, спожива-
чі отримали нові шляхи для задоволення своїх потреб. 

В цілому доцільно відзначити, що використання Інтернету в 
даний час стосується майже всіх відомих аспектів маркетингової 
діяльності багатьох підприємств, оскільки роль мережі постійно 
росте, основою її використання є як традиційні інструменти марке-
тингу, які завдяки використанню мережі стають ефективнішими, 
так і нові можливості, що надаються середовищем Інтернет, все це 
пов’язано з появою нового вигляду моделей електронного бізнесу 
та Інтернет технологій, які застосовуються в сучасному бізнесі. 

 
 

6.7. Інноваційний підхід до формування та розподілу 
сукупного рекламного бюджету підприємства 

 
Рекламна діяльність підприємства – це сукупність рекламних 

кампаній відповідних продуктів підприємства. Тому актуальними 
завданнями планування виступають завдання формування й 
раціонального розподілу величини сукупного рекламного бюдже-
ту, під яким розуміється річний обсяг коштів, призначених для 
реалізації різноманітних рекламних ініціатив підприємства, 
спрямованих на досягнення обраної рекламної мети. 

Розроблення сукупного рекламного бюджету підприємства 
сприяє підвищенню якості планування його рекламної діяльності 
й повинно ґрунтуватися на таких принципах: 

– принцип доцільності. Обсяг сукупного рекламного бюджету 
повинен не порушувати фінансову стабільність підприємства й 
сприяти підвищенню його доходу; 

– принцип відповідності. Говорить про те, що обсяг рекламного 
бюджету підприємства повинен відповідати обсягу бюджету порів-
нянного підприємства-конкурента в цьому сегменті ринку; 

– принцип раціоналізації. Свідчить про необхідність раціо-
нального розподілу обсягу бюджету між найбільш доцільними 
засобами рекламування продукту, виділеними на основі якісних 
характеристик товару й споживчої аудиторії; 

– принцип мінімізації. Свідчить, що поставлені маркетингові 
цілі підприємства, а, відтак, і цілі його рекламної кампанії, по-
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винні бути вирішені з використанням критерію мінімізації обсягу 
коштів рекламного бюджету підприємства. 

Виходячи з цього, процес розроблення сукупного рекламного 
бюджету підприємства пропонується розглядати як комплекс вза-
ємозалежних заходів щодо: 

− планування обсягу коштів бюджету за допомогою найбільш 
ефективних для підприємства методів і моделей, що відповідають 
ринковій ситуації й ресурсним обмеженням підприємства; 

− раціонального розподілу обсягу бюджету між засобами 
реклами, зумовленого схемою продажів підприємства. 

Вказані принципи можна узагальнити в рамках відповідного 
організаційного забезпечення, яке, на відміну від існуючих, базу-
ється на визначенні величини бюджету у відповідності з прогнозо-
ваним доходом від реалізації продукції та ресурсними обмеження-
ми підприємства, та уможливлює розподіл бюджетних коштів між 
засобами реклами прямого та непрямого впливу на споживача. 

Розроблене інноваційне організаційне забезпечення форму-
вання сукупного рекламного бюджету підприємства подано на 
рис. 6.22. 

 

1 етап. 
Визначення величини сукупного 
рекламного бюджету підприємства 

2 етап. 
Розподіл величини рекламного бюджету 

між засобами ВTL і АTL реклами 

3 етап. 
Розробка узагальненого медіа-плану 

підприємства 

Методичні положення планування 
величини сукупного рекламного бюджету 

Аналітичне забезпечення розподілу коштів 
сукупного рекламного бюджету 

Методичне забезпечення формування узагальне-
ного медіа-плану підприємства 

 

Рис. 6.22. Інноваційне організаційне забезпечення формування 
та розподілу сукупного рекламного бюджету підприємства 

 
Нижче розглянуто зміст кожного з етапів запропонованого ор-

ганізаційного забезпечення. 
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Перший етап. Визначення величини сукупного рекламного 
бюджету підприємства. Основними напрямками формування ре-
кламного бюджету підприємства є: 

− за функціями рекламної діяльності, коли рекламний 
бюджет формується з витрат на проведення рекламних заходів, 
адміністративних видатків, витрат на розроблення й 
виготовлення реклами та купівлю рекламного простору й часу; 

− за збутом, коли обсяг рекламного бюджету формується, 
виходячи з визначення впливу витрат на рекламу на обсяг 
попиту на товар. 

Аналіз практики функціонування українських підприємств 
показав, що найпоширенішою практикою формування рекламно-
го бюджету є другий напрямок. 

 

Блок 1. Історичний аналіз елементів рекламної 
кампанії підприємства 

1.1.Вартісний і структурний 
аналіз сукупного рекламного 
бюджету підприємства 

1.2.Графічний аналіз ди-
наміки доходу підприєм-

ства від реалізації 

Блок 2. Розробка комплексу моделей ретроспекти-
вної оцінки доходу підприємства від реалізації  

2.1.Оцінка тенденції 
доходу від реалізації 

2.2.Визначення залежності доходу 
від реалізації від величини рекла-
много бюджету підприємства 

Блок 3. Визначення планованої величини сукупно-
го рекламного бюджету підприємства  

3.2.Визначення залежності 
доходів від реалізації підпри-
ємства від розподілу сукуп-
ного рекламного бюджету 

3.1.Прогнозування вели-
чини сукупного рекламно-
го бюджету підприємства 

3.3.Аналіз залежності доходу від реаліза-
ції підприємства від розподілу бюджету 
на засоби прямої і непрямої реклами 

  
 

Рис. 6.23. Послідовність блоків методичних положень 
щодо планування величини сукупного рекламного бюджету 

 

Таким чином, метою цієї стадії організаційного забезпечення 
формування та розподілу сукупного рекламного бюджету є ви-
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значення планованого обсягу річного сукупного рекламного бю-
джету підприємства, виходячи зі встановлення функціональної 
залежності впливу витрат на рекламу на обсяг доходу підприємс-
тва від реалізації медикаментів. 

Засобами реалізації мети дослідження виступають відповідні 
методичні положення визначення планованої величини сукупно-
го рекламного бюджету підприємства, що складається з трьох 
комплексних блоків (рис. 6.23). 

Блок 1. Історичний аналіз елементів рекламних кампаній під-
приємства. 

Блок 2. Розроблення комплексу моделей ретроспективної оці-
нки доходу підприємства від реклами. 

Блок 3. Визначення планованої величини сукупного реклам-
ного бюджету підприємства. 

Перелік завдань кожного з наведених вище блоків з їх мате-
матичним забезпеченням подано в табл. 610. 

 
Таблиця 6.10. Перелік завдань методичних положень 
 

№ 
блоку 

Найменування завдання 
Інструментарій вирішення 

завдання 

Блок 1 1.1.Вартісний і структурний аналіз сукуп-
ного рекламного бюджету підприємства 
1.2. Графічний аналіз динаміки 
доходу підприємства від реклами 

Економічний аналіз 
 
Графічний аналіз 

Блок 2 2.1. Оцінка тенденції доходу від реалізації 
 
2.2 Визначення залежності доходу від 
реалізації від величини рекламного бю-
джету підприємства 

Модель динаміки зміни дохо-
ду від реалізації підприємства 
Модель залежності доходу від 
реалізації від обсягу реклам-
ного бюджету підприємства  

Блок 3 3.1. Прогнозування величини сукупного 
рекламного бюджету підприємства 
3.2. Визначення залежності доходів від 
реалізації  підприємства від розподілу 
сукупного рекламного бюджету 
3.3. Аналіз залежності доходу від реаліза-
ції підприємства від розподілу бюджету на  
засоби прямої й непрямої реклами 

Модель динаміки зміни дохо-
ду від реалізації підприємства 
Модель залежності  обсягу 
продажів підприємства від 
BTL і ATL реклами 
Моделі оцінки віддачі засобів 
реклами 

 
Другий етап. Розподіл величини рекламного бюджету між за-

собами ВTL і АTL реклами. 
Методичним забезпеченням вирішення цього завдання висту-

пає спеціальна алгоритмічна модель раціоналізації розподілу 
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сукупного рекламного бюджету підприємства, змістом якої є ви-
значення такого розподілу коштів між ВTL і АTL рекламою. 

ATL реклама (англ. above the line (ATL) – над рискою) – це ма-
сові рекламні засоби в п’яти різних її видах: пресі, телебаченні, 
радіо, кіно, зовнішній рекламі й рекламі на транспорті. BTL рек-
лама (англ. below the line (BTL) – під рискою) містить усі заходи 
щодо стимулювання збуту, прямий маркетинг, зв’язки з громад-
ськістю, участь у виставках, рекламу в Інтернеті й електронній 
комерції. Тобто, BTL реклама – це творча реклама, що передбачає 
створення оригінального рекламного продукту, а не його просте 
розміщення в ЗМІ. 

ATL реклама – це традиційний однобічний прямий вплив на 
свідомість покупця без включення його в діалог із продавцем то-
вару, виробником або торговельною організацією, у той час як 
BTL реклама передбачає встановлення більш тісних стосунків, 
діалог, зворотний зв’язок, зацікавленість, утягування покупця в 
комунікацію з товаром і брендом. 

Розподіл фінансових ресурсів між засобами BTL і ATL рекла-
ми дасть змогу підприємству одержати прогнозований обсяг реа-
лізації його продукції. 

Ця модель містить такі етапи. 
Етап 1. Формування великої кількості каналів розподілу рек-

лами. 
Етап 2. Формування початкових умов задачі розподілу. 
Етап 3. Формальна постановка задачі. 
Етап 4. Визначення стану системи на i-ому кроці. 
Етап 5. Розрахунок функціонального рівняння. 
Етап 6. Розрахунок умовного оптимального доходу й управ-

ління. 
Третій етап. Розробка узагальненого медіа-плану підприємст-

ва. Змістом цього етапу схеми досліджень є вирішення завдання 
розподілу другого рівня, тобто подальший розподіл рекламного 
бюджету підприємства між відповідними каналами поширення 
ВTL і АTL реклами. 

Для досягнення цієї мети слід використовувати методичне за-
безпечення формування узагальненого медіа-плану, структуру 
якого наведено на рис. 6.24. 
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Блок 1. Аналіз засобів реклами 

 1.1. Аналіз відповідності засобу 
реклами маркетинговим цілям 

підприємства 

1.2. Оцінка привабливості ви-
користання засобу реклами 

Блок 2. Вибір локальних засобів реклами 

 

Блок 3. Розробка узагальненого медіа-плану підприємства 

3.1. Складання плану-графіка 
річної рекламної кампанії 

3.2. Розподіл коштів бюджету між 
локальними засобами реклами 

2.1. Формування доцільного 
комплексу засобів реклами 

 
 

Рис. 6.24. Взаємозв’язок блоків методичного забезпечення 
формування узагальненого медіа-плану підприємства 

 
Основу розроблення медіа-плану підприємства становлять ін-

дивідуальні переваги окремих підприємств, які, виходячи зі сфо-
рмованої конкурентної обстановки на ринку, особливостей вироб-
леного ними товару, масштабу виробництва, обраної маркетинго-
вої політики, формують доцільний комплекс засобів ВTL і АTL 
реклами, що дає змогу одержати для підприємства планований 
обсяг доходу від реалізації товару. 

У табл. 6.11 подано перелік завдань вказаного методичного 
забезпечення, а також виділено інструментальне забезпечення їх 
рішення. 

 
Таблиця 6.11. Перелік завдань методичного забезпечення 

 

№ 
блоку 

Найменування завдання 
Інструментарій вирішення 

завдання 

Блок 1 1.1. Аналіз відповідності засобу рекла-
ми маркетинговим цілям підприємства 
1.2. Оцінка привабливості використання 
засобу реклами 

Маркетинговий аналіз ринку 
 
Аналіз маркетингових цілей 
розвитку підприємства 

Блок 2 2.1. Формування доцільного комплексу 
засобів реклами 

Рекламний метод 

Блок 3 3.1. Складання плану-графіка річної 
рекламної кампанії 
3.2. Розподіл коштів бюджету між лока-
льними засобами реклами  

Економічний аналіз 
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Таким чином, в рамках запропонованого інноваційного підхо-
ду формування й розподіл сукупного рекламного бюджету підп-
риємства стає безперервним процесом, що складається з послідо-
вного використання: 

− організаційного забезпечення, заснованого на принципах 
доцільності, відповідності, раціоналізації й мінімізації, що дає 
змогу підвищити якість управлінських рішень у контурі 
планування рекламної діяльності підприємства; 

− методичних положень планування сукупного рекламного 
бюджету підприємства, що складається з трьох комплексних блоків 
і дає змогу визначити обсяг коштів на проведення річної рекламної 
кампанії підприємства на планований період за умови необхідності 
одержання підприємством запланованого рівня доходу; 

− алгоритмічної моделі розподілу сукупного рекламного 
бюджету між засобами ВTL і АTL реклами; 

− методичного забезпечення формування узагальненого 
медіа-плану підприємства, що включає три блоки й дає змогу 
залежно від специфіки рекламної діяльності підприємства 
виділити доцільні локальні засоби проведення рекламної 
кампанії підприємства. 
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Розділ 7 
 

Маркетинг партнерських відносин як засіб 
формування конкурентних переваг 

 
 

7.1. Близькість організацій у інноваційній діяльності: 
понятійна та структурна ідентифікація 

 
Сучасний ринок є складною системою з комплексними взає-

мозв’язками між компаніями та їхніми клієнтами, постачальни-
ками, конкурентами, дистриб’юторами, іншими зацікавленими 
суб’єктами, які отримують при співпраці вигоду одне від одного. 
Виклики та можливості, які надає сучасний ринок, можуть бути 
занадто великими, щоб їх зміг самостійно успішно опанувати 
окремий суб’єкт господарювання. Ключем до успіху є залучення 
зовнішніх працівників й активна співпраця (кооперація) з конт-
рагентами ринку. У цих нових обставинах підприємство перестає 
бути вертикально інтегрованою структурою, а стає відкритою сис-
темою, яка шукає цілі та засоби, потрібні їй для розвитку й ство-
рення ключових переваг конкурентоспроможності. 

За таких умов на перший план виходить філософія «бізнесу 
орієнтованого на ринок», що в свою чергу обумовлює перспектив-
ність співпраці підприємств у ланцюгу вартості, а  в більш склад-
них ринкових структурах – мережах. Саме співпраця і координа-
ція діяльності всіх учасників ланцюга є тим організаційним чин-
ником, який об’єднує всі його структурні рівні та формує культуру 
ринкової орієнтації. 

Серед нових тенденцій функціонування мереж слід виділити 
виникнення нової форми кооперації учасників інноваційної діяль-
ності – «інноваційні мережі», що є суспільними «системами», які 
дозволяють ефективно взаємодіяти суб’єктам з різними інтересами, 
компетентністю й ресурсами з метою створення нового продукту 
або послуги, що можуть бути комерціалізовані [32, с. 22]. Існування 
інноваційних мереж визначається двома цілями: необхідністю ор-
ганізації інноваційного процесу з метою побудови його внутрішньої 
структури і надання їй динаміки для подальшої ефективної реалі-
зації поставлених перед нею завдань і створенням знання, яке 
потрібне для розроблення та впровадження нововведень. 
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Одним із параметрів, який визначає якість та рівень взаємо-
відносин між організаціями, є їхня близькість. Близькість орга-
нізацій у менеджменті є відносно новим поняттям, яке сьогодні 
набуває все більшої популярності.  

Оцінювання близькості організацій дає змогу пояснити такі 
важливі процеси як створення конкурентної переваги, підви-
щення продуктивності й ефективності, стратегічний вибір учас-
ників ланцюга вартості. Близькість організацій є важливою 
ознакою, що пояснює інноваційність та отримання знань, що має 
особливе значення у функціонуванні ланцюгів вартості іннова-
цій та інноваційних мереж. 

Залежно від напряму досліджень такому багатоаспектному 
об’єкту як близькість можна дати безліч визначень. Слід зазначи-
ти, що інтерес до близькості організацій за кордоном за останню 
декаду зростав за експонентою. Як стверджують вчені Торре і 
Джіллі [Torre, Gilly, 2000], вивчення поняття «близькість» сьогод-
ні «в моді» [19]. 

На перших етапах досліджень вивчалася внутрішня організа-
ційна близькість та її вплив на ефективність діяльності організа-
ції [Monge, 1985; Rice, Aydin, 1991]. Тільки в середині 90-х років 
ХХ ст. сфера досліджень науковців вийшла за межі однієї органі-
зації. Інтенсивні дослідження, створення та розвиток знань у 
сфері близькості організацій є результатом зусиль двох європей-
ських наукових шкіл – французької (Bellet, Rallet, Torre, Gilly) та 
голландської (Boschma, Broekel, Wal, Frenken). 

В Україні діапазон досліджень вчених обмежується вивчен-
ням, насамперед, географічної або просторової близькості, зокре-
ма (праці Ю. Стадницького [42]) чи подібності організаційних 
культур, що перегукується з організаційною близькістю (напри-
клад, у праці Г. Захарчина [31]). Водночас ці праці мають несис-
темний характер, без конкретизації методологічних і методичних 
засад вивчення структури та рівня близькості організацій. 

Ретельний аналіз різних методологічних підходів до тракту-
вання поняття близькості та її структурних компонентів дово-
дить, наскільки складною й багатогранною є ця дефініція. Запро-
поновані зарубіжними вченими типології перетинаються та не є 
вичерпними. Існує низка неточностей і суперечностей між підхо-
дами до розуміння окремих компонентів близькості. 

Тому метою даного дослідження є систематизація напрацю-
вань зарубіжних авторів щодо даного поняття, ідентифікація сут-
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ності та основні аспекти поняття «близькість організацій», обґрун-
тування доцільності співпраці організацій у ланцюгах вартості 
інновацій та інноваційних мережах, виявлення впливу цієї спів-
праці на успішність інноваційної діяльності. 

Сутність та основні аспекти поняття «близькість органі-

зацій». У найпростішому розумінні поняття «близькість» означає 
подібність атрибутів організацій [Boschma, Frenken, 2009]. Мож-
на сказати, що близькість передбачає подібність «як фізичного 
простору, психологічних та соціальних відносин, так і спільних 
культурних цінностей або подібність інституційних умов діяльно-
сті» [2]. Зовнішню близькість можна розглядати через призму 
приналежності учасників ринку до того ж самого кола знайомих, 
громади, сім’ї, професійної групи, організації, установи тощо 
[Torre, Rallet, 2005]. Деякі автори підкреслюють багатоаспект-
ність близькості, перераховуючи різні її компоненти. На жаль, 
вони не узгоджуються із структурою близькості, а типології бли-
зькості бракує послідовності. Огляд підходів до структуризації 
близькості організацій, проведений польською дослідницею Пат-
рісією Клімас, систематизовано у табл. 7.1. 

 
Таблиця 7.1. Огляд підходів до вивчення близькості організацій 
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Географічна + + + + + + + + 

Організаційна + + + + + + +  

Пізнавальна (когнітивна)   + + + +   

Інституціональна +    + +   

Культурна  +  +     

Економічна  +    +   

Через взаємовідносини +       + 

Соціальна     +   + 

Тимчасова      + + + 



 
379 

Подані складові близькості різноманітні, але в них можна по-
бачити деякі спільні елементи. Глибоко досліджено й ідентифіко-
вано аспекти географічної близькості, організаційні, інституційні, 
соціальні та когнітивні [Czakon, 2010]. Слід зазначити, що в літе-
ратурі можна знайти також інші, менш вивчені види близькості. 
Зокрема, представники Спільної парламентської комісії Лагендіг 
і Лоренсон [Lagendijk, Lorenson, 2007] запровадили поняття «вір-
туальна близькість», учений Хархофф [Harhoff, 2000] досліджує 
«технологічну близькість», Фонтес [Fontes, 2005] вводить поняття 
«епістемічної близькості» («епістемічні»  – з древньогрецької 
episteme – знання), а дослідники Торре і Джиллі [Torre, Gilly, 
2000] розрізняють суб’єкти, які мають приблизно однаковий дохід. 

Як видно з табл. 7.1, є такі аспекти близькості організацій, які 
визнаються всіма або більшістю дослідників. Серед таких аспек-
тів можна згадати географічну, організаційну, когнітивну близь-
кість організацій. На противагу згаданим, існують такі аспекти, 
що лише поодиноко згадуються окремими вченими, серед яких 
можна згадати культурну, соціальну чи економічну близькість. 

Відмінності чітко проявляються не тільки на рівні концепції 
близькості, але також у її дії в різних аспектах. Наприклад, по-
няття географічної близькості можна визначити по-різному. По-
перше, вона трактується як фізична відстань і може вимірювати-
ся відстанню, часом або вартістю подолання відстані [Torre, 
Rallet, 2005]. По-друге, географічна близькість може вимірювати-
ся кількістю й частотою безпосередніх особистих контактів 
[Lagendijk, Lorenson, 2007]. Подібні відмінності можна знайти й в 
інших вимірах близькості організацій. 

Організації в ланцюгах вартості та інноваційних мережах. 
Щоб забезпечити успіх на ринку та завоювати стійкі конкурентні 
переваги, підприємства все частіше змушені розробляти, освою-
вати та виводити на ринок інновації. Сформована на початку ХХІ 
ст. відкрита модель інноваційного процесу передбачає, що для 
свого розвитку підприємства повинні поєднувати розроблення й 
впровадження власних ідей із залученням зовнішніх джерел 
знань. Ці потреби вирішуються на основі інновацій шляхом поєд-
нання здатності створювати нову вартість на перетині бізнесу й 
нових ідей, які після комерціалізації стають інноваціями. Таким 
чином, інновація стає ключовим чинником зростання й прибутко-
вості бізнесу підприємств. 
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Для розроблення й освоєння інновації формується відповідне 
інноваційне середовище. Його формують учасники ринку, які, 
зазвичай, є частиною галузевого ланцюга поставок, що об’єднує 
всі стадії виробництва, починаючи від придбання сировини й 
закінчуючи збутом продукції кінцевому покупцю. У межах цього 
середовища підприємства при вирішенні різних завдань можуть 
одночасно й конкурувати, і кооперуватись. Це явище в зарубіжній 
літературі отримало назву «кооперенція» [1]. 

Останнім часом найбільшу увагу приділяють зв’язку близькос-
ті з інноваційністю, придбанням і розповсюдженням знань 
[Boschma, 2005]. Більш того, деякі вчені  вважають, що тісна вза-
ємодія між організаціями дає змогу реалізувати повне й багато-
вимірне навчання [Crevoisier, Jeannerat, 2009] і використати 
ефект дифузії знань (англ. – spillouer) [Gallie, 2009]. Чим вони 
ближче до організації, тим більша ймовірність передачі знань у 
міжорганізаційній мережі [Broekel, Boschma, 2009] і вищі зовні-
шні результати їхньої діяльності. Підприємства, які прагнуть 
оптимізувати співпрацю та максимізувати використання її ре-
зультатів, будуть прагнути до зменшення дистанції між собою. 
Отримання найбільш сприятливого ефекту близькості вимагає 
налаштування деяких своїх атрибутів для узгодження з відповід-
ними атрибутами партнерів у ланцюгу вартості. 

Незважаючи на те, що деякі товари дійсно створюються в ме-
жах ланцюга вартості, переважна більшість товарів формується 
за набагато складніших умов. Аналізуючи діяльність виробничих 
підприємств з широким асортиментом продукції, помічаємо на-
скільки криволінійним є матеріальний потік від постачальників 
до споживачів. Крім того, учасники одного ланцюга вартості мо-
жуть бути й учасниками багатьох інших ланцюгів. У деяких ви-
падках можлива зміна ролі підприємств: постачальник може од-
ночасно бути клієнтом одного й того ж виробника. Через склад-
ність роботи сучасних підприємств актуальним є аналіз мереж як 
набору підприємств та зв’язків між ними. 

Мережі формуються з різнорідних одиниць, що мають різні вла-
стивості та функції, та розвиваються в середовищі, яке зазнає пос-
тійного впливу дифузії інновацій. Критичним чинником їхньої 
ефективності є потенціал інформації та навичок кожного з учас-
ників [32, с. 23]. Інноваційні мережі – комплексні адаптивні самоо-
рганізовані системи, що не мають центральних контролюючих ме-
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ханізмів. Їхній поточний стан визначається лише їхнім попереднім 
існуванням. На рис. 7.1 наведена схема співпраці між учасниками 
мережі вартості. 

 

Напрями формування вартості між суб’єктами взаємодії 

Суб’єкти взаємодії  
 

Рис. 7.1. Співпраця між учасниками мережі вартості [48] 
 
Інноваційні мережі, як правило, є набором слабо пов’язаних, 

автономних [Dhanarai, Parkhe, 2006] і різнопланових суб’єктів (за 
моделлю «вісь і спиці»). У мережах суб’єкти пов’язані між собою не 
так сильно як у ланцюгу поставок. Безперервне функціонування 
такої структурованої мережі вимагає не тільки близькості, а й ко-
ординації. З урахуванням попередніх досліджень і потреби в коор-
динації інноваційних мереж особливий інтерес представляє орга-
нізаційна близькість. Цей аспект близькості надає розширені ме-
ханізми для довгострокової координації й відіграє важливу роль у 
поширенні знань на периферії мережі. 

Результати маркетингових досліджень автора доводять низь-
кий рівень співпраці при здійсненні інноваційної діяльності на 
вітчизняному ринку. Спостерігається негативна тенденція до 
зниження співпраці і послаблення довіри практично до всіх по-
тенційних партнерів ринку, особливо до наукових і фінансових 
установ. Сучасне конкурентне середовище вимагає від підприєм-
ців опанування нових підходів до ведення конкурентної боротьби, 
а саме створення нових ринкових просторів, щоб уникнути «лобо-
вої» конкуренції та налагодження конструктивних стосунків з 
конкурентами, які дають змогу підвищити результативність фун-
кціонування на ринку шляхом ефективної реалізації інновацій-
них проектів та програм. Мова йде про альтернативні підходи до 
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змін поведінки конкурентів, які проявляються насамперед у двої-
стому характері їхньої стратегії конкуренції. Ефективність інно-
ваційних процесів підприємств може значно підвищитись за умо-
ви кооперації та партнерства з іншими контрагентами ринку, 
насамперед з постачальниками, посередниками, користувачами, 
особливо на ранніх етапах інноваційної діяльності. 

Інноваційна мережа об’єднує наукові установи та дослідницькі 
університети, великі підприємства, малі інноваційні компанії, 
технопарки, центри трансферу технологій та інші інноваційні 
структури в єдину систему, спільна діяльність яких дає змогу за 
короткий проміжок часу та з найменшими витратами перетворю-
вати науково-технічні ідеї на інноваційну продукцію. Існування 
мережі передбачає поєднання різноманітних джерел знання та 
навичок, часто в нових поєднаннях. Мережі на практиці все час-
тіше стають джерелом нових цінних знань [Grant, Baden-Fuller, 
2004] і місцем народження інновацій. Дослідники неодноразово 
акцентують увагу на чинники, які пояснюють роль мереж у фор-
муванні знань і високої рентабельності підприємств, учасників 
мереж. Одним з напрямків досліджень є близькість організацій, 
яка сприймається як засіб реалізації процесів створення та по-
ширення знань та інновацій. 

Близькість організацій та їхня інноваційність у мережах. 
Існує два варіанти створення інноваційної мережі: зовнішній, 
коли її елементи формуються директивно певним суб’єктом на-
вколишнього середовища (наприклад,  урядовою структурою), та 
внутрішній – як наслідок кооперації її учасників. В обох випад-
ках причиною виникнення мереж є «зростаюча складність нау-
ково-технічного прогресу. Жодна фірма, діючи самостійно, не 
може йти в ногу з розробками в усіх науково-технічних напря-
мах і забезпечувати їм відповідну ринкову реалізацію» [32, с. 
23]. Високі технологічні, технічні та комерційні ризики іннова-
ційної діяльності, складність і висока вартість процесу її органі-
зації є основними передумовами формування однорідної системи 
створення,  виробничого впровадження та комерціалізації ре-
зультатів наукового пошуку. 

В інноваційній діяльності можна виділити три домінуючі на-
прямки досліджень відповідно аспектам близькості: географіч-
ний, когнітивний та організаційний. 

Найбільш ґрунтовні дослідження впливу близькості на ство-
рення знань й інновацій відносяться до географічної (або просто-
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рової) близькості. Як наголошує М. Портер [39], присутність у 
певному місці підприємств, постачальників та інституцій створює 
потенціал для отримання економічних вигод, але ще не гарантує 
реалізації цього потенціалу. Забезпечення конкурентних переваг 
ланцюгів вартості вимагає вільного потоку інформації, розвитку 
обміну та укладення угод, що призводить до створення доданої 
вартості, готовності об’єднати програми й роботу в різних органі-
заціях, а також сильної мотивації до удосконалення. Реалізацію 
цих вимог підтримують взаємозв’язки, існуючі організаційні 
структури та розуміння ними спільного інтересу. 

Водночас результати досліджень зарубіжних учених [Torre, 
Rallet, 2005; George, Zaheer, 2006; Dankbaar, 2007] свідчать про 
те, що географічна близькість не завжди корелює з притоком і 
поширенням знань. Просторова близькість може стимулювати ці 
потоки [Boschma, Wal, 2007], але не є необхідною умовою їхнього 
існування [Gallie, 2000]. За останні роки спостерігається зміщен-
ня уваги дослідників від географічної близькості, що пов’язане із 
розвитком телеінформаційних технологій. 

Для підвищення ефективності інноваційного процесу в сучас-
них умовах організації співпрацюють із великою кількістю зовні-
шніх і внутрішніх контрагентів, серед яких насамперед праців-
ники різних функціональних підрозділів, клієнти, інші партнери. 
Усе частіше використовують сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології для забезпечення швидкої ідентифікації й ефективної, 
а, отже, пристосованої до індивідуальних потреб, форми контактів 
зі співробітниками з різних функціональних підрозділів і філій. 
На думку Кішора С. Свамінатана, директора наукового відділу 
фірми Accenture, завдяки систематичному впровадженню сучас-
них технологій, що підтримують процеси співпраці, організації 
можуть покращити комунікацію між працівниками знань2, одно-
часно обмежуючи інформаційний шум, пов’язаний з надлишком 
повідомлень. 

Особливу роль в інноваційних процесах відіграє комунікація з 
використанням рішень для трансмісії відео, зокрема найновішої 
генерації систем класу Telepresence. Основні відмінності між тра-
диційною системою відео конференцій та системою відео трансмі-
сії Telepresence наведені в табл. 7.2. 

                                                 
2 Термін «працівники знань» запроваджено вченим Пітером Друкером для опису нової категорії фахівців, 
основним завданням яких є продуктивне використання й обмін знаннями між працівниками організації 
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Таблиця 7.2. Основні відмінності між системами відео трансмісії [12] 
 

Ознаки 
рішення 

Традиційні системи 
для відеоконференцій 

Системи для проведення віртуальних 
зустрічей Telepresence 

Характер 
комунікації 

Двостороння комуніка-
ція аудіо/ відео з однією 
або більшим числом 
локалізацій 

Багатобічна комунікація аудіо/відео з 
однією або більшим числом локалізацій, 
яка підтримується інструментами для 
електронної комунікації, наприклад, при 
використанні інтернет-комунікаторів 

Якість 
комунікації 

Обмежена та нагадує 
телевізійну передачу 

Висока роздільна здатність трансмісії й 
архітектура самого рішення забезпечують 
комфорт комунікації. Система складаєть-
ся з декількох встановлених поряд екра-
нів, завдяки яким особи, що беруть участь 
у віртуальній зустрічі, бачать співрозмов-
ників у природних розмірах; що підсилює 
контакт завдяки зоровому контакту й 
застосуванню невербальної комунікації 

Зручність 
в обслуго-
вуванні 

Уміле користування 
відео конференційними 
системами, зокрема в 
багатовекторній комуні-
кації, вимагає знання 
складних функцій, 
записаних в системах 

Проведення й управління віртуальною 
зустріччю є простим, інтуїтивним і доступ-
ним. Користувачі не проходять дорогого й 
трудомісткого навчання з обслуговування 
системи 

 
Запровадження таких систем дає змогу організації отримати 

низку переваг, зокрема: 
1. Сприяє інтенсифікації контактів всередині та в оточенні ор-

ганізації, заохочує учасників до прийняття відкритої позиції й 
полегшує дискусію під час віртуальних зустрічей, а в результаті 
підвищує креативність і прискорює ухвалення рішень. 

2. Сприяє інтеграції між особами з різними темпераментами, 
дозволяє враховувати культурні передумови та їхній вплив на 
контакти серед членів віртуальних колективів, може передавати 
позавербальні сигнали поваги, які обмежують наслідки культур-
них розбіжностей. 

3. Дає змогу істотно скоротити сам процес прийняття рішення й 
приносить реальні заощадження, зокрема, у географічно розпоро-
шених організаціях (наприклад, за допомогою системи Telepresence 
концерн Procter & Gamble обмежив число службових подорожей 
своїх працівників приблизно на 5 тисяч виїздів щороку, одночасно 
відзначаючи істотне прискорення прийняття бізнес-рішень). 
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4. Дає можливість налагодити контакти й полегшує порозумін-
ня між співрозмовниками за допомогою використання опції відео, 
завдяки якій учасники бачать один одного та спілкуються. Зокрема, 
система дає ілюзію безпосередньої присутності осіб, які приймають 
дистанційну участь у зустрічі. Учасники, що описують користуван-
ня рішеннями Telepresence, відчувають «ефект склянки води»3, що 
досягається завдяки високій роздільній здатності екранів, які да-
ють можливість бачити співрозмовника в натуральних розмірах. 

Другий напрямок досліджень спрямований на когнітивну бли-
зькість. Подібність бази знань, патентів і прикладних технологій 
розглядається як визначальний фактор прискорення процесів 
генерації знань та комерціалізації інновацій [Boschma, Wal, 2007; 
Broekel, Boschma, 2009]. Реалізація процесів спільного навчання 
є ефективною, оскільки суб’єкти, які є близькими в когнітивному 
сенсі, досягають порозуміння (або відкриття) одного й того ж 
явища або процесу [Lorentzen, 2007]. Спільні інтереси допомага-
ють знизити загрозу виникнення опортуністичної поведінки й 
зосередити увагу на поєднанні додаткових ресурсів і технологій 
для ліквідації прогалин в інформації та дефіциті знань. 

Багато дослідників зазначають, що надзвичайно важливою 
для взаємодії процесів, спрямованих на створення та засвоєння 
знань, є організаційна близькість [Torre, Gilly, 2000; Heanue, 
Jacobson, 2002; Sorenson, 2004; Dankbaar, 2007]. Деякі автори 
сприймають це більш чітко, стверджуючи, що створення й поши-
рення знань і технологій вимагає організаційної близькості» 
[Fillipi, Torre, 2003]. 

Ученими виявлено міцний взаємозв’язок між гармонією взає-
мозв’язків та успіхом інновації на ринку (табл. 7.3). 

 
Таблиця 7.3. Дослідження кореляції між гармонією взаємозв’язків 
та успіхом інновації на ринку [47] 

 

Співпраця між учасниками 
інноваційного процесу 

Успіх 
інновації (%) 

Частковий успіх 
інновації (%) 

Невдача інно-
вації (%) 

гармонія 35 52 13 

слабка дисгармонія 45 32 23 

сильна дисгармонія 21 11 68 

                                                 
3 «Ефект склянки води» полягає в сильному бажанні бути ближче до предмета, що знаходиться в конфе-
ренц-залі, з якого транслюється зустріч 
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За результатами цих досліджень у колективах, де спостеріга-
лась слабка дисгармонія, деяким товарам не вдавалося відповіда-
ти потребам споживача, вони запізнювалися на ринок збуту або не 
виконували своїх функцій, як це було заплановано. Водночас на 
багатьох досліджуваних підприємствах сильна дисгармонія спри-
чиняла суттєві невдачі інновацій. За результатами дослідників 
важливим чинником успіху нового товару є єдність типу мислення 
для всіх учасників, залучених до інноваційного процесу. 

Таким чином, суб’єкти близькі в організаційному плані в та-
кий спосіб використовують організаційні процедури, що створю-
ють стимули для обміну знаннями [Broekel, Boschma, 2009], засо-
би знання й компетентність, і належать до тієї ж структури взає-
мовідносин [Torre, Gilly, 2000]. У такому значенні організаційна 
близькість партнерами починає сприйматися, по-перше, як умова 
для розвитку процесів взаємного навчання, трансферу інновацій і 
ресурсів [Hudson, 1999], а по-друге, як інструментальна категорія, 
з якої виникають інші аспекти близькості організацій [Heanue, 
Jacobson, 2002]. 

Світовий досвід свідчить на користь виникнення нових органі-
заційних форм об`єднання зусиль зацікавлених у співпраці підп-
риємств, серед яких індустріально-промислові парки, кластери, 
промислові зони, інноваційні мережі, які стають тими «полюсами 
зростання» у периферійних регіонах, які впевнено конкурують із 
центральними, столичними регіонами й метрополіями. Основна 
мета вищезазначених нових форм – прискорення економічного 
зростання та забезпечення конкурентних переваг шляхом 
об’єднання зусиль учасників. Ефективність співпраці в таких 
організаційних структурах визначається зокрема, якістю та рів-
нем близькості організацій. 

Трактована як подібність фізичного простору, психологічних 
та соціальних відносин, спільних культурних цінностей або поді-
бність інституційних умов діяльності близькість організацій усе 
частіше використовується дослідниками при оптимізації та коор-
динації ланцюга вартості інновацій та інноваційних мереж. У 
конкурентній політиці епохи глобалізації чітко простежується 
взаємодія між контрагентами ринку для досягнення різних видів 
економічної ефективності: алокативної ефективності (ефективно-
сті розподілу ресурсів між альтернативними варіантами їхнього 
використання), виробничої ефективності (оптимізації розміру 
заводу й фірми), динамічної ефективності (ефективності галузі як 
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структури, що розвивається; упровадження інновацій, що мінімі-
зують витрати; розвиток стимулів до інвестування). 

Водночас рівень близькості, який залежить від багатьох чин-
ників, має бути оптимізованим. Незважаючи на те, що високий 
рівень близькості організацій дає безліч позитивних ефектів, 
надмірний її рівень може бути шкідливим для організації вироб-
ництва й мати негативні наслідки. Це явище згадується в еконо-
мічній літературі як «парадокс близькості» [2] та потребує додат-
кових досліджень. 

 
 
7.2. Потенціал взаємовідносин підприємства з покупцями 
 
Якщо розглянути кілька підприємств, що діють на одному ри-

нку й у схожих умовах, то виявиться, що частка ринку в них до-
сить різна. Одні з них більш успішні, розвиваються й міцнішають, 
інші – менш успішні, ледве виживають і навіть гинуть. Дослідни-
ків давно цікавило питання, що є причиною таких відмінностей. 
Спочатку вважалося, що основою конкурентних переваг підпри-
ємства є характеристики його продукції. Однак характеристики 
продукції можуть бути змінені. Більше того, у сучасних динаміч-
них умовах постійні продуктові інновації є нормою: і знову ж та-
ки, інноваційна діяльність в одних підприємств більш успішна, 
ніж в інших. Основа конкурентоспроможності в життєздатності 
підприємства знаходиться глибше. Подібні роздуми привели вче-
них до необхідності використання у відношенні до підприємств 
поняття «потенціал» як характеристики глибинного ядра можли-
востей підприємства не лише на конкретному ринку в конкрет-
ний момент часу, а й у цілому, у динаміці, у перспективі. 

Поняття потенціалу підприємства розвивалось із часом. Три-
валий час загальноприйнятий склад ресурсних компонентів по-
тенціалу включав: фінансові, технічні, технологічні, кадрові, ін-
формаційні, просторові ресурси й ресурси організаційної структу-
ри (у роботах [31, 32]). З часом цей перелік поповнився. Трансфо-
рмаційні процеси в світовій економіці, що активізувалися напри-
кінці ХХ ст. – рух до постіндустріального суспільства розвинутих 
країн колишнього соціалістичного табору – призвели до вагомої 
трансформації системи взаємовідносин економічних суб’єктів і 
змусили дослідників звернути свою увагу на економічні відноси-
ни як важливий вид нематеріальних активів підприємств. Взає-
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мовідносини підприємств із стейкхолдерами стали розглядатися 
як один із основних факторів конкурентоспроможності підприємс-
тва, а перелік ресурсних компонентів потенціалу підприємства 
доповнився компонентом «ділова репутація» (про що зазначено, 
наприклад, у праці Н.С. Краснокрутської [34]). На сьогодні в нау-
ковій літературі детально досліджені такі характеристики взає-
мовідносин підприємства зі стейкхолдерами як імідж, репутація, 
споживча лояльність. Серед класиків теорії корпоративного імі-
джу й лояльності можна навести Грема Даулінга, Фредеріка 
Райхельда, Найджела Хілла, Боббі Джи [1, 2, 42, 47, 48]. Однак 
потенціал взаємовідносин підприємства зі стейкхолдерами як 
ресурсний компонент сукупного потенціалу підприємства вихо-
дить за рамки цих явищ. Тому необхідні системні дослідження 
потенціалу взаємовідносин підприємства зі стейкхолдерами й 
місця цього компоненту в системі ресурсних і функціональних 
потенціалів підприємства. 

Потенціал соціально-економічних взаємовідносин підприємства 
формують ті характеристики взаємозв’язків підприємства зі стейк-
холдерами, які є результатами попередньої діяльності підприємст-
ва (минулих його взаємодій) і впливають на майбутні результати 
діяльності підприємства. Потенціал взаємовідносин підприємства 
зі стейкхолдерами є ресурсним компонентом сукупного потенціалу 
підприємства поряд з такими його компонентами, як потенціал 
обладнання, потенціал працівників, потенціал технологій. 

Соціально-економічні взаємовідносини є особливими, нетипо-
вими носіями потенціалу підприємства, оскільки вони не відно-
сяться до внутрішнього середовища підприємства. Тому слід відо-
кремлювати їх від інших носіїв потенціалу: соціально-економічні 
взаємовідносини є зовнішніми (ринковими) носіями потенціалу 
підприємства, тоді як ресурси, що знаходяться у власності або у 
використанні підприємства (фінансові, технічні, технологічні, 
кадрові та інформаційні) є його внутрішніми носіями. 

Узявши в якості предмету дослідження потенціал взаємовідно-
син підприємства з покупцями, поставимо перед собою дві задачі: 
1) виділити ті характеристики взаємовідносин підприємства з 
покупцями, які впливають на його майбутні результати діяльнос-
ті, тобто формують потенціал підприємства; 2) визначити ті фун-
кціональні компоненти потенціалу, на які впливають характери-
стики взаємовідносин підприємства з покупцями. 
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Спершу виокремимо характеристики взаємовідносин підпри-
ємства з покупцями, що впливають на його майбутні результати 
діяльності. Можна виділити дві групи таких характеристик: 

1) характеристики відношення покупців до підприємства, що 
впливають на процес прийняття ними рішень відносно здійснен-
ня обміну цінностями з підприємством; 

2) характеристики процесів обміну цінностями між підприємс-
твом і покупцями. 

До характеристик відношення покупців до підприємства, які 
впливають на процес прийняття покупцями рішень відносно вза-
ємодії з підприємством і виступають компонентами потенціалу 
підприємства, відносять (рис. 7.2): 
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Рис. 7.2. Компоненти потенціалу взаємовідносин 
підприємства із покупцями 
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1.1) поінформованість покупців про підприємство – необхідна 
умова запуску процесу прийняття рішень покупцями відносно 
взаємодії з підприємством; 

1.2) сформовані в покупців очікування відносно характерис-
тик діяльності підприємства та його продукції (якості, іннова-
ційності і т.п.) – основа для формування в покупців оцінки очі-
куваної корисності від взаємодії із підприємством (очікування є 
базовою складовою таких соціальних явищ як довіра, імідж, ре-
путація); 

1.3) лояльність (антилояльність) покупців до підприємства – 
викликає відхилення рішення контрагента про взаємодію із під-
приємством від альтернативи, що відповідає максимуму очікува-
ної корисності. 

Вказані фактори є зовнішніми (ринковими) ресурсними ком-
понентами маркетингового потенціалу підприємства. За умови 
реалізації маркетингового потенціалу вказані фактори поряд із 
внутрішніми факторами маркетингового потенціалу формують 
величину попиту на продукцію підприємства й визначають умови 
контрактів, укладених між підприємством і покупцями. 

Вищевказані фактори доцільно проаналізувати в розрізі 
управлінських рівнянь потенціалу – стратегічного, тактичного й 
оперативного. У відповідності з ієрархічною концепцією потенці-
алу, запропонованою в [42], управлінські рівні сукупного потен-
ціалу підприємства включають такі складові: 

– стратегічний потенціал підприємства – це внутрішні мож-
ливості підприємства щодо ведення діяльності в довгостроковому 
періоді на основі взаємного впливу операційних, фінансових та 
інвестиційних бізнес-процесів із застосуванням механізму страте-
гічної адаптації; 

– тактичний потенціал підприємства – це внутрішні можли-
вості підприємства зі здійснення своєї діяльності, доступні йому в 
рамках середньострокового періоду й прийнятих стратегічних 
рішень; 

– оперативний потенціал підприємства – внутрішні можли-
вості підприємства зі створення результатів у сфері його діяльно-
сті, обмежені використанням ресурсів у рамках короткострокового 
періоду й прийнятих тактичних рішень. 

Вищенаведені фактори є ресурсними компонентами маркети-
нгового потенціалу на трьох рівнях (табл. 7.4). 
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Таблиця 7.4. Характеристики відношення покупців до підприємст-
ва в розрізі управлінських рівнів потенціалу 

 

Ресурсні 
компоненти 
потенціалу 

Рівні потенціалу 

стратегічний тактичний оперативний 
поінформо-
ваність 

про діяльність 
підприємства у 
цілому 

про діяльність підприєм-
ства в конкретному СГП  

про конкретний вид 
продукції підприємс-
тва 

очікування відносно харак-
теристик діяль-
ності підприєм-
ства у цілому 

відносно характеристик 
діяльності підприємства 
в конкретному СГП 

відносно характери-
стик конкретного 
виду продукції підп-
риємства 

лояльність до підприємст-
ва в цілому 

до груп продукції підпри-
ємства, що відповідають 
конкретному СГП 

до конкретного виду 
продукції підприємс-
тва 

 
До характеристик процесів обміну цінностями між підприємс-

твом і покупцями, що виступають компонентами потенціалу під-
приємства, відносяться (рис. 7.2, табл. 7.5): 

2.1) фінансова ефективність процесів обміну цінностями для 
підприємства, що є фактором формування доходів і тривалого 
грошового потоку від операційної діяльності підприємства; 

2.2) інформаційна відкритість процесів обміну цінностями, яка 
дає можливість підприємству спрогнозувати дії контрагента й 
планувати свою діяльність з урахуванням планів і побажань кон-
трагента; 

2.3) тривалість підтримання процесів обміну цінностями у ми-
нулому (при більш тривалих відносинах з контрагентом у підпри-
ємства збільшується обсяг інформації про нього); 

2.4) запланована тривалість підтримки взаємозв’язків у майбут-
ньому (довгостроковий характер відносин викликає відхилення 
рішень про взаємодію контрагента до альтернатив, що відповідають 
максимуму очікуваної корисності в довгостроковій перспективі). 

 
Таблиця 7.5. Характеристики процесів обміну цінностями між під-
приємством і покупцями в розрізі управлінських рівнів потенціалу 
 

Ресурсні компоне-
нти потенціалу 

Рівні потенціалу 

тактичний оперативний 
фінансова ефек-
тивність 

рішень, орієнтованих на довгостро-
кові цілі (стратегічних відносин) 

короткотермінової 
взаємодії і контактів 

інформаційна 
відкритість 

відносно тактичних і стратегічних 
планів 

відносно оперативних 
планів 
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Далі розглянемо, на які ресурсні та функціональні компонен-
ти потенціалу підприємства здійснюють вплив  характеристики 
взаємовідносин підприємства з покупцями. 

Розрізняють такі внутрішні ресурсні компоненти потенціалу 
підприємства: фінансові, інформаційні, кадрові, технічні, техно-
логічні, організаційні, просторові [34].  

До основних функціональних компонентів потенціалу підпри-
ємства відносяться: маркетинговий, виробничий, фінансовий, 
інноваційний потенціали. 

Можна виділити напрямки безпосереднього впливу характе-
ристик взаємовідносин підприємства з покупцями на ресурсні й 
функціональні компоненти потенціалу підприємства (табл. 7.6): 

1. характеристики взаємовідносин підприємства з окремими 
покупцями визначають рівень попиту на продукцію підприємства 
та є ресурсними компонентами маркетингового потенціалу підп-
риємства; 

2. покупці є джерелом операційних доходів підприємства. Як 
наслідок, характеристики взаємозв’язків підприємства зі спожи-
вачами впливають на фінансовий ресурсний компонент потенці-
алу підприємства; 

3. покупці та їхня поведінка є джерелом маркетингової інформа-
ції про тенденції й закономірності попиту. Характеристики ж взає-
мовідносин підприємства з покупцями прямо впливають на інфор-
маційний компонент маркетингового потенціалу підприємства; 

4. покупці є джерелом інформації про ту цінність, яку вони 
хочуть отримати. Тому характеристики взаємозв’язків підприємс-
тва з покупцями впливають на інформаційний компонент інно-
ваційного потенціалу підприємства. 

 
Таблиця 7.6. Вплив характеристик взаємовідносин підприємства 
із покупцями на ресурсні компоненти потенціалу підприємства 

 

Ресурсні компоне-
нти потенціалу 

Функціональні види потенціалу 

виробничий маркетинговий фінансовий інноваційний 

Фінансові ресурси - - + - 

Інформаційні  - + - + 

Кадрові + - - + 

Технічні + - - + 

Технологічні + - - + 

Організаційні - + - + 
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Усвідомлення цієї залежності призвело до розповсюдження в 
світі традиції залучення клієнтів до розроблення нових видів 
продукції. Так, маркетинг партнерських відносин трактується як 
«неперервний процес визначення й створення нових цінностей 
разом з індивідуальними покупцями…» [22].  

А. Пітер Дойль у своїй книзі [28] пише: «Менеджери компаній 
повинні розробити стратегії створення партнерських відносин з 
покупцями, що передбачають вивчення проблем клієнтів та їхню 
участь у створенні нових товарів і послуг». 

Отже, у ході дослідження виявлено склад елементів потенціа-
лу взаємовідносин підприємства зі споживачами, проаналізовані 
напрями його впливу на сукупний потенціал підприємства. Ре-
зультати даного дослідження розвивають теоретичні основи мо-
делювання управління потенціалом підприємства в напрямку 
формалізації впливу системи відносин підприємства на ефектив-
ність його діяльності. 

 
 

7.3. Інформаційна взаємодія підприємства 
в процесі маркетингової діяльності 

 

На сьогодні фахівцям з маркетингу необхідно докладати знач-
но більше зусиль для привернення й утримання інтересу спожи-
вачів до будь-якого виду товарів чи послуг, тому важливим чин-
ником успішного й ефективного функціонування підприємства 
стають комунікації. У процесі реалізації комунікацій на ринку 
виявляється соціальна функція підприємства, яка характеризує 
внутрішні зв’язки між членами колективу та зовнішні зв’язки 
між підприємством і потенційними чи реальними споживачами, 
конкурентами, партнерами й іншими контактними групами. Для 
ефективного управління цими зв’язками та для їх упорядкування 
підприємство має враховувати потреби й інтереси суб’єктів систе-
ми «споживач – підприємство – партнер». Саме наявність у за-
значеній системі комунікаційного зв’язку дозволяє досягти відчу-
тного синергетичного ефекту. 

Таким чином, між підприємством і його партнерами та підп-
риємством і споживачами відбувається активний обмін, причому 
не лише комунікаціями, а й інформацією. Останній вид обміну 
являє собою інформаційну взаємодію, основна ідея якої полягає в 
тому, що об’єктом управління є відношення (комунікації) зі спо-
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живачами, партнерами та іншими учасниками процесу. З погля-
ду маркетингу та з урахуванням характеристики системи «підп-
риємство – партнер – споживач» можна сформулювати таке ви-
значення: «інформаційна взаємодія – це активний обмін інфор-
мацією між трьома видами комунікаторів: підприємством і його 
партнерами-постачальниками та підприємством і споживачами». 

У широкому розумінні термін «комунікація» означає зв’язок, 
спілкування, яке охоплює всі процеси людської діяльності [17, 20, 
22, 24, 26-28, 30, 34]. Комунікації можна поділити на ті, які спря-
мовані на формування відносин у колективі підприємства 
суб’єктами інформаційного простору, та на маркетингові комуні-
кації (МК), які спрямовані на створення взаємовигідних умов 
функціонування ринкових суб’єктів. 

Сьогодні термін «маркетингові комунікації» часто тлумачать 
як направлений в одному напрямі інформаційний вплив вироб-
ника на споживача з метою спонукання останнього до купівлі 
своїх товарів й ототожнюють з просуванням продукції. Це пояс-
нюється й буквальним перекладом слова «promotion» (просуван-
ня) без урахування його змісту і неправильним розумінням ролі 
та природи маркетингових комунікацій на сучасному ринку. 

У результаті глибокого дослідження природи МК сформувалися 
дві концепції маркетингу, унаслідок чого виникла плутанина у 
визначенні ключових понять. Отже, сьогодні існують дві концепції 
маркетингу: перша – маркетинг-менеджмент (англійська школа: 
Ф. Котлер [27], Д. Джоббер [34], М. Девіс [24] та ін.), друга – марке-
тинг відносин (германо-альпійська школа: Р. Вейганд, Ф. Вебстер-
мол., Я. Гордон, Е. Гуммессон, Т. Льовітт, Л.-Г. Маттссон та ін.) [26]. 

У межах концепції маркетинг-менеджменту всіх дослідників, 
що трактують поняття маркетингових комунікацій, можна поділи-
ти на дві групи. Представники першої групи [17, 41] ототожнюють 
МК з інформуванням, переконанням споживачів від імені фірми 
щодо товарів і послуг, які вона виробляє. Просуванням називають 
пряме стимулювання споживачів купувати товар впродовж усьо-
го маркетингового маршруту. 

Інша концепція – маркетинг відносин – характеризує довго-
строкові взаємовідносини співробітництва між виробником і спо-
живачем, що, у свою чергу, зумовлює отримання довгострокового 
прибутку із залученням будь-яких ринкових сил. У межах такого 
підходу в процесі товарообміну беруть участь виробники, спожи-
вачі, фінансово-кредитні організації, органи державного й не-
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державного регулювання економіки, організації інфраструктури 
товарного ринку, постачальники, дистриб’ютори та інші активні 
учасники ринку, рівні партнери. Усі сторони повинні одержувати 
вигоду від взаємовідносин, координованих у часі й просторі. 

Зміна загальної філософії маркетингу вимагала використання 
адекватної комунікаційної політики. У цих умовах значного по-
ширення набуває концепція інтегрованих маркетингових комуні-
кацій (ІМК) [45]. Аналіз літературних джерел [17, 20, 22, 24, 26-
28, 30, 34] показує, що ІМК охоплюють комплекс маркетингових 
комунікацій, а саме: рекламу, пропаганду, PR, стимулювання 
збуту й персональні продажі, які визначаються постійною взає-
модією між собою, а також з підприємством та його внутрішнім і 
зовнішнім середовищем. У результаті аналізу комунікацій вияв-
лено стандартні, класичні підходи до маркетингових комуніка-
цій. Також було з’ясовано, що складові МК, виділені у кожному з 
підходів, не узгоджуються між собою. На підставі проведеного 
аналізу було сформовано новий погляд, згідно з яким у МК виді-
лено три основні елементи: мета комунікації, способи комунікації 
та інструменти маркетингових комунікацій [45] (рис. 7.3). 

Щодо інструментів маркетингових комунікацій, то у класичній 
літературі [17, 20, 22, 24, 26-28, 30, 34] описується п’ять інструме-
нтів: як четвертий виділено прямий маркетинг, а п’ятим назива-
ють персональний продаж. Однак, проаналізувавши традиційні 
погляди, можна дійти висновку, що директ-маркетинг є не ін-
струментом, а способом комунікації, і в процесі реалізації директ-
маркетингу може бути використаний будь-який інструмент. Що 
стосується персональних (особистих) продажів, то вони належать 
до особистісних комунікацій, у здійсненні яких можуть бути та-
кож застосовані різні інструменти МК. Провести чітку межу між 
комунікаціями практично неможливо, оскільки вони плавно пе-
реходять одна в іншу. Отже, з аналізу літературних джерел [17, 
20, 22, 24, 26-28, 30, 34] зроблено висновок, що інструментів МК 
можна виділити всього три: PR, реклама й стимулювання збуту. 

В умовах постійного посилення конкуренції у всіх сферах бізнесу 
кожне підприємство стикається з необхідністю пошуку нових спосо-
бів організації своєї комунікаційної діяльності, які допоможуть ада-
птуватися до нових умов господарювання та підібрати інноваційні 
форми й моделі управління цим процесом. Автоматизація іннова-
ційних процесів у сфері комунікації в умовах активного розвитку 
ринкових відносин є стратегічною умовою конкурентоспроможності 
й ефективної комунікаційної діяльності підприємства. 
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Переваги ІМК 

Інструменти 
 

Лінгвістичний 

Концепції маркетингових комунікацій 

Маркетинг-менеджмент 
(англійська школа) 

Маркетинг відносин 
(германо-альпійська школа) 

Комунікація 

Маркетингові 
комунікації 

Філософський Соціальний Психологічний 

Економічний 

Підходи 

Д. Бодді, Р. Пейтон, Є. В. Попов, 
Ф. Котлер, М. Девіс, Д. Джоббер, 
В. Г. Королько, А. Г. Поршнєва, 
Дж. Бренет, С. Моріарті, А. Хоскінг 

Р. Вейганд, Ф. Вебстер-мол., 
Я. Гордон, Е. Гуммессон, 
Т. Льовітт, Л.-Г. Маттссон  

Автори Тлумачення поняття ІМК 
П. Сміт Така взаємодія всіх форм комплексу комунікацій, за якої кожна форма ко-

мунікацій повинна бути інтегрована з іншими інструментами маркетингу й 
підкріплена ними для досягнення максимальної економічної ефективності 

Дж. Бернет Ефект синергії з’являється в результаті об’єднання переваг, які має кожен 
інструмент маркетингових комунікацій 

Д. Шульц, 
С. Танненбаум, 
Р. Лаутерборн 

Новий спосіб розуміння цілого, яке бачиться складеним з таких окремих 
частин, як реклама, паблік рилейшнз, стимулювання збуту, матеріально-
технічне постачання, організація взаємовідносин зі співробітниками і т. д. 

Дж. Р. Россітер, 
Л. Персі  

Поєднання відповідних типів реклами й стимулювання 

Г. Вінгурт ІМК – це щось таке, що об’єднує в єдине ціле різні напрями просування 
товарів і послуг: маркетинг, PR, рекламу, шоу-бізнес, промоушн тощо 

Ф. Котлер  Концепція планування маркетингових комунікацій, що випливає з необхід-
ності оцінки стратегічної ролі їхніх окремих напрямів (реклами, стимулю-
вання збуту, паблік рилейшнз та ін.) і пошуку оптимального поєднання для 
забезпечення чіткості, послідовності й максимізації дії комунікаційних про-
грам за допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих звернень 

Дж. Бернет, 
С. Моріарті  

ІМК – стратегія координації та об’єднання повідомлень для досягнення 
їхнього максимального впливу на аудиторію 

Дж. Россітер Поєднання відповідних типів реклами й стимулювання 
Л. Персі Інтеграція методів і засобів рекламних комунікацій і стимулювання збуту з 

урахуванням часу та інтересів покупців 
К. Беррі, 
А. Пулфорд 

Розроблення маркетингового комунікаційного набору 
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Рис. 7.3. Сутність маркетингових комунікацій 
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Конкурентоспроможність підприємства розглядається з позицій 
відкритої соціально-економічної системи «споживач – підприємст-
во – партнер», є  прозорою для споживачів, партнерів, персоналу. 
Підприємство доцільно розглядати за двома складовими – соціа-
льною та економічною. Соціальна складова характеризує як вну-
трішні взаємозв’язки між членами колективу, так і зовнішні – 
між підприємством, споживачами і партнерами, органами держа-
вного управління і місцевого самоврядування, територіальною 
громадою, міжнародною спільнотою. Економічна складова ґрун-
тується на конкурентоспроможності підприємства та вигідності 
його партнерських зв’язків. Основою цих складових є маркетин-
гова інформація. 

Підприємство не виходить за межі своєї компетенції і не нама-
гається задовольнити всі потреби своїх клієнтів. Воно орієнтуєть-
ся на виявлення цільової групи, яка здатна на партнерські відно-
сини. Для ефективного вибору форми взаємовідносин з кожним 
партнером було розроблено й узагальнено основні напрямки роз-
витку партнерських зв’язків та запропоновано групування за сфе-
рами підприємницької діяльності (рис. 7.4). 

Така систематизація дозволяє обрати найефективнішу форму 
взаємодії з кожним окремим партнером залежно від поставленого 
завдання. 

На основі проведеного аналізу можна запропонувати визна-
чення поняття інформаційної взаємодії. 

Інформаційна взаємодія – це процес формування та реалізації 
довготривалих відносин щодо обміну інформацією між підприєм-
ством, партнерами й споживачами, у якому провідну роль відіг-
рає підприємство, опосередковано об’єднуючи своїх партнерів і 
споживачів з метою забезпечення збільшення прибутку всіх 
суб’єктів на основі корисності отриманої інформації, яка сприяти-
ме формуванню додаткової цінності отриманих ресурсів і  
продукції [45]. 

Сьогодні в економічній літературі існує велика кількість кла-
сифікацій маркетингових комунікацій. У цій сфері є розробки 
Е.П. Попкової, Г.Л. Багієва, Н.В. Головкіної, А.Ф. Павленка,  
Н.В. Євтропової  та ін. 

Однак жодну із запропонованих класифікацій не можна вва-
жати завершеною повною мірою. Автори [17, 20, 22, 24, 26-28, 30, 
34] наводять велику кількість комунікацій відповідно до найріз-
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номанітніших класифікаційних ознак, однак ними не створено 
логічно побудованої структури класифікації. Слід також зазначи-
ти, що багато класифікацій перетинаються. 
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Виробнича кооперація 
Підрядне, субпідрядне 
виробництво 
Ліцензування 
Керування за контрактом 
Проектне фінансування 

Торгівля і товарообмін: 
 
Бартер і зустрічна поставка 
Комерційна тріангуляція 
(бартер) 
Форми торгових угод 
Консигнація 

Матеріально-технічне 
обслуговування: 
 
Концесія 
Франчайзинг 
Лізингова діяльність 

Фінансове обслуговування:
 
Факторинг 
Комерційний трансферт 
Венчурне фінансування 
Страхування, хеджування 
Екаунтинг, аудит 
Фортфейтинг 
Фінансовий лізинг 

Соціальне обслуговування: 
 
Заклади соціального захисту 
Соціальне партнерство (проф-
спілки) 
Служба соціального моніторингу 
Асоціації, товариства, гільдії 
та ін. 

Підготовка кадрів для підпри-
ємницьких структур: 
 
Державні навчальні заклади 
Комерційні центри, школи біз-
несу 
Дистанційна освіта через Інте-
рнет і комп’ютерну мережу 
Освітньо-ділові центри 
Консалтинг та ін.. 

показники конкурентоспро-
можності підприємства 

 

Рис. 7.4. Система «підприємство – партнер – споживач» 
з комунікаційної точки зору 

 
Узагальнення існуючих підходів до класифікації маркетинго-

вих комунікацій дає можливість зробити такі висновки: немає 
єдності в підходах науковців до класифікаційних ознак і відпові-
дних різновидів маркетингових комунікацій. 

Кожна з розглянутих класифікацій комунікацій маркетингу 
має певні недоліки: жоден з авторів не надає повної класифікації 



 
399 

маркетингових комунікацій, а також відсутня в них відсутня ло-
гічна структура. 

У зв’язку з цим пропонується виконати уточнення класифіка-
ції маркетингових комунікацій [45]. На основі існуючих класифі-
кацій виділяємо види інформаційної взаємодії за додатковими 
ознаками (табл. 7.7):  

− сутністю або характером процесу,  
− етапами життєвого циклу,  
− за бізнесовою привабливістю партнера,  
− за готовністю споживача. 
 

Таблиця 7.7. Класифікація видів інформаційної взаємодії 
 

Класифікаційна 
ознака 

Різновиди маркетин-
гових комунікацій 

Класифікаційна 
ознака 

Різновиди маркетин-
гових комунікацій 

Характер 
відносин 

Формальні 
Неформальні  

Рухливість Стаціонарні 
Мобільні  

Місце 
поширення 

Зовнішні 
Внутрішні 

Можливість 
використання 

Одноразові 
Багаторазові  

Система підпо-
рядкування 

Горизонтальні 
Вертикальні 
Діагональні 

Роль реалізації 
цілей підприєм-
ства 

Основні 
Побічні 
Синтетичні 

Спрямування 
комунікативного 
потоку 

Односторонні 
Двосторонні 
Багатосторонні 

Характер спіл-
кування комуні 
катів 

Особові (прямі) 
Безособові (непрямі) 

Термін дії Довгострокові 
Короткострокові 

Періодичність 
проведення 

Регулярні 
Періодичні 

За бізнесовою 
привабливістю 
партнера 

Активна 
Помірна 
Нагадувальна 

За готовністю 
споживача 

Інформаційна 
Мотиваційна 
Стимулююча 

Спосіб 
перенесення 
інформації 

Фонографічні 
Паперові 
Магнітні 
Електронні 
Конструкційні 

Сутність або 
характер про-
цесу 

Виробнича 
Збутова 
Інвестиційна 
Інноваційна 
Постачальницька  

Форма 
зображення 

Лексикографічні 
Графічні 
Шрифтові 
Знакові 
Аплікаційні 
Аудіо та відео 

Етапи життєво-
го циклу взає-
мовідносин 

Початкова щодо 
звернення 
Емпірична / випробу-
вальна 
Повноцінна / розвинута 
Згасаюча 

Характер 
звертання 

Заплановані 
Незаплановані 
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Наведемо пояснення додаткових класифікаційних ознак: 
За етапами життєвого циклу взаємовідносин – класифікаційна 

ознака, що призначена  для формування СМК залежно від етапу 
взаємовідносин: 1) початкова щодо звернення – призначена для 
вибору комунікації побудови відносин з метою зацікавлення; 
2) випробувальна – спрямована на тестування обраної маркетин-
гової комунікації; 3) повноцінна – призначена для повноцінної 
ефективної взаємодії; 4) згасаюча – використовується на остан-
ньому етапі життєвого циклу взаємовідносин. 

За готовністю споживача – класифікаційна ознака, що приз-
начена  для вибору комунікації побудови відносин зі споживачем 
при формуванні системи «споживач – підприємство». Можливі 
варіанти комунікацій: 1) інформаційна – характеризується збіль-
шенням інформації про підприємство, що надається споживачеві. 
Направлена на поінформування споживача про існування підп-
риємства, появу нового товару, зміну ціни, створення іміджу під-
приємства тощо. Використовується на всіх етапах розвитку підп-
риємства; 2) мотиваційна, метою якої є створення зацікавленості 
та мотивації до співпраці з підприємством. Використовується пе-
реважно на етапі регресивного та нульового розвитку підприємс-
тва; 3) стимулююча – спрямована на спонукання споживача до 
співпраці з підприємством. Комунікації направлені на виявлення 
основних цінностей продукції, переваг співпраці з підприємством 
з метою збільшення обсягів покупок та споживання. Використо-
вуються на всіх етапах розвитку підприємства. 

За бізнесовою привабливістю партнера – відіграє значну роль 
у діяльності підприємства, спрямованій на включення у систему 
«споживач – підприємство» даного партнера; це комунікації: 
1) активна – має інтенсивний характер, направлена на збіль-
шення кількості партнерів, підвищення якості партнерської вза-
ємодії, укріплення партнерських зв’язків. Відповідає маркетинго-
вій стратегії прогресивного та нульового типу; 2) помірна – має 
інформаційно-стимулюючий характер, метою є підтримання пар-
тнерських взаємовідносин та співробітництва, інформаційна під-
тримка, частковий моніторинг. Застосовується на всіх етапах роз-
витку підприємства; 3) нагадувальна – направлена на підтримку 
обізнаності партнерів про підприємство, товари, умови співпраці. 
Застосовується на всіх етапах розвитку підприємства на умовах 
точкових відносин з партнерами. 
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За сутністю або характером процесу – дана класифікаційна 
ознака відтворює інструмент взаємодії залежно від сфери діяль-
ності: 1) виробнича – комунікація обмежується інформуванням 
підприємства про ціну та місце придбання товару чи послуги 
споживачем; 2) збутова – орієнтована на отримання ефекту у 
вигляді продажів; 3) інвестиційна – комунікація в процесі довго-
строкового вкладення капіталу з метою його примноження; 
4) інноваційна – новітня комунікація в системі «підприємство – 
партнер – споживач»; 5) постачальницька – комунікація в проце-
сі взаємодії підприємства та партнера. 

Таким чином, на основі літературного аналізу уточнено класи-
фікацію МК за такими додатковими ознаками: за сутністю або ха-
рактером процесу, за етапами життєвого циклу взаємовідносин, за 
рівнем привабливості партнера, за рівнем готовності споживача. 
Запропоновані додаткові ознаки та виділені відповідно до них різ-
новиди маркетингових комунікацій є принципово новими й актуа-
льними з погляду подальшого удосконалення теорії маркетингу. 

 
 

7.4. Категорії споживчої цінності у створенні 
довготривалих партнерських стосунків 

 

До останнього часу в світі переважна більшість виробників і 
посередників вели боротьбу за переваги в стосунках, у яких кожна 
з сторін хотіла диктувати свої умови, що нерідко викликають по-
чуття невпевненості в майбутньому. Зрозуміло, що такий стан не є 
бажаним та перспективним. В умовах цивілізованої економіки 
Європи, США та деяких азіатських країн вже діють так звані го-
ризонтально-інтегровані альянси, що включають в себе виробни-
ків, канали розподілу та споживачів. Якщо Україна намагається 
якнайшвидше увійти до складу потужних економік, вона має від-
повісти на питання, якими повинні бути стосунки між суб’єктами 
економічної діяльності та які стратегії, тактика та процедури до-
поможуть закріпити довіру в ділових взаєминах між ними. 

За півтора століття виготовлення продукції на замовлення 
пройшло практично повний виток від виконання певного індиві-
дуального замовлення на вироби та послуги до можливості випу-
ску за індивідуальним замовленням того чи іншого товару, що 
виробляється серійно або масово. Так, приблизно до середини 
ХІХ століття основна маса необхідних людині товарів виготовля-
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лася переважно кустарним способом, і тільки у другій його поло-
вині, коли ринкові відносини перемогли в більшості провідних 
країн світу, на основі різкого зростання наукових відкриттів (Да-
рвін, Мендєлєєв, Фарадей та ін.) та винахідництва (Белл, Едісон, 
Попов, Ціолковський, Яблочков), з’явилася можливість серійного 
виготовлення різноманітних видів тієї чи іншої продукції. Відбув-
ся перехід від обслуговування поодинці до розповсюдження різ-
номанітних товарів машинобудівною, металургійною, електроте-
хнічною, текстильною, харчовою та іншими галузями виробницт-
ва. Цей процес завершився першим масовим виготовленням 
складної продукції широкого вжитку на підприємствах Г. Форда. 
Коли попит на такі товари було практично задоволено, настав 
етап збуту, орієнтований на ефективніше в порівнянні з конкуре-
нтами нав’язування товарів споживачам. За допомогою збуту 
підприємство-виробник намагається примусити споживача бажа-
ти того, що воно може йому запропонувати. Коли підприємства 
почали орієнтуватися на вимоги споживачів, настав етап саме 
маркетингу (останнім часом його все частіше називають тради-

ційним маркетингом). На цьому етапі підприємство-виробник 
змушене випускати ту продукцію, яку бажає споживач. Досягали 
успіху ті підприємства, що обслуговували спочатку масовий ри-
нок, а потім поступово переорієнтувалися на групи однорідних 
покупців – ринкові сегменти. 

Якщо узагальнити думки провідних зарубіжних та вітчизня-
них авторів, то за традиційного маркетингового підходу до при-
йняття управлінських рішень можна виділити такі етапи в роботі 
з ринковими сегментами: 1) визначення груп споживачів з одно-
рідними потребами, що відрізняються від інших ринкових груп; 
2) розроблення особливих, диференційованих концепцій товарів; 
3)вивчення переваг тих чи інших товарів; 4) оцінка ступеню дос-
тупності споживчих сегментів через засоби комунікації й систему 
розподілення, а також витрат на здійснення цього процесу; 
5) розрахунок витрат на виробництво, еластичності попиту  
ціна/обсяг і потенційного прибутку, який можна одержати від 
сегменту; 6) випробування продукту; 7) уточнення характеристик 
товару, які слід змінити, і потреби в ньому. 

Точне визначення цінності та де вона додається, певно, зале-
жать від маркетингових цілей підприємства, включаючи швид-
кість виходу на ринок, можливості й бажання інвестування в ту 
чи іншу діяльність та внутрішні можливості. За словами дирек-
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тора з маркетингу однієї з найпотужніших машинобудівних ком-
паній України: «Якщо не виконується термін поставки, то ні 
якість, ні ціна мене вже не цікавить». До останнього часу в еко-
номіці йшлося про типовий продукт, а саме предмети, речі, виро-
бничі одиниці, які купуються та продаються. Крім його властиво-
стей, значень технічних параметрів тощо в нього немає інших 
цінностей для споживача. Якщо до нього додається певна цін-
ність, то продукт перестає бути типовим. Відповідна цінність 
утворюється в розмірковуваннях, думках та в очах споживача, на 
сприйняття якого впливає маркетолог, рекламіст, логістик. Цін-
ність додається до продукту в зворотному напрямку різними спо-
собами від безпосереднього використання в споживача до початку 
постачання його компонентів для виробництва. П. Чевертон у [46] 
зазначає, що «для висхідних матеріалів, що не мають ніякого 
бренду, існує оболонка, що оточує сутність продукту. Не звертаю-
чи уваги на серцевину продукту, ми можемо дістатися до таких 
нематеріальних аспектів як впевненість у продукті та довіра йо-
му. Багато покупців у таких умовах намагається виміряти «фак-
ти» надійності й показники роботи, але в решті решт звичайно 
приймає рішення на основі менш вимірюваних, але переконли-
віших для них підстав, наприклад, довіри до постачальника». 

Цінність є показником того, для чого виготовлено продукт чи 
як вирішується проблема споживача. Метою сучасного маркетин-
гу є пошук способів ідентифікації цієї проблеми та можливого її 
чисельного визначення. Розглянемо цінність виробничо-технічної 
продукції з погляду концепції товару згідно з Т. Левітом, Ф. Кот-
лером, П. Чевертоном та ін., що зводиться до цінності самого то-
вару (його серцевини), цінності його оболонки – зовнішнє оформ-
лення, комплектація, упаковка, гарантії, сервіс тощо та рівня 
бренду. Українські вироби «потерпають» від того, що при рівній та 
навіть кращій ніж в конкурентів серцевині продукту через недо-
статньо розвинену оболонку не мають джерел конкурентних пе-
реваг. Оснащений комп’ютерною технікою, незалежно від того, 
якого вона бренду, український виробничо-технічний продукт все 
одно працюватиме. На відміну від технічно складних товарів ши-
рокого вжитку (як-то автомобілі), у яких умови експлуатації є 
типовими й ефективний зворотній зв’язок із споживачем одержа-
ти неважко, у виробничо-технічному продукті дослідити ті чи 
інші споживчі переваги на шляху від кінцевого споживача до 
процесу виробництва та матеріально-технічного постачання мож-
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на лише в умовах створення довготривалих партнерських стосун-
ків. Оскільки на різних промислових підприємствах практично 
неможливо знайти повністю співпадаючі умови експлуатації 
business-to-business  товарів, то й властиві їм цінності для спожи-
вачів будуть значною мірою відрізнятися між собою. Тому без 
допомоги осіб, які експлуатують даний продукт, тут не обійтися. 

У ході вдосконалення роботи зі споживачем в оболонку продук-
ту додаються ті чи інші елементи, якими за бажаннями спожива-
ча можна варіювати. Якщо з часом з’ясовується їхня важливість 
для значної кількості споживачів, ці елементи з варіативної (екс-
клюзивної) частини продукту можуть перейти в стандартну. По-
тужні бренди допомагають споживачеві визначити рівень та тип 
лояльності, що можуть демонструватися стосовно будь-якої конк-
ретної пропозиції бренду [43]. Лояльні споживачі, які в подаль-
шому можуть стати партнерами, вимагають менше витрат для 
свого обслуговування. У решті решт за результатами потужного 
бренду прибутки підприємств підвищуватимуться, а їхня частина 
може бути реінвестована в удосконалення бренду, чим створюва-
тиме позитивне «замкнуте коло». Загальновідомо, що бренд – це 
сукупність різних асоціацій споживачів. 

Отже, репутацію бренду або його імідж [44] можна визначити 
як додану цінність товару для споживача, що перевищує основне 
функціональне призначення, що необхідне для участі на ринку. 
Ця додаткова цінність полягає в позитивній репутації підприємс-
тва (компанії, фірми), за яку споживач готовий додатково плати-
ти з метою одержати конкретний, а не інший виріб, що практично 
нічим окрім назви товарної (торгової) марки від нього не відріз-
няється. Якщо, як на споживчому, так і на промисловому ринку 
товарна (торгова) марка сама по собі приваблює покупців, вона 
має можливість позитивно впливати на рішення про закупівлю. 
Це є основним засобом, за допомогою якого підприємство (компа-
нія, фірма) будує зі споживачами довготривалі партнерські стосу-
нки (поняття бренду є ширшим й комплекснішим за товарну ма-
рку: викликає певні іміджеві асоціації, передбачає певну відо-
мість в середовищі кінцевих споживачів, зумовлює статусність у 
соціальному положенні покупців). 

Зрозуміло, що з плином часу цінність таких асоціацій зміню-
ється. Але потужний бренд зберігає свою значимість, зберігає та 
забезпечує лояльність споживача й представляє для нього високу 
цінність. Така цінність уособлює сукупність маркетингових цілей 
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промислового підприємства та потреб споживача, включаючи в 
тому числі внутрішні можливості та досвід підприємства, швид-
кість виходу на ринок, можливість і бажання інвестувати кошти в 
подальше вдосконалення вироблюваного продукту.  

Ціннісний зв’язок має місце тоді, коли покупці неодноразово 
одержують у постачальника (виробника або посередника) те, що 
їм потрібно, коли в нього є всі підстави вважати, що вони й надалі 
будуть одержувати цю цінність на досить довгий період часу. 
Перш за все категорія цінності містить так звані програми лояль-

ності покупців, у які потрапляють додаткові натуральні та фі-
нансові стимули для того, щоб покупці продовжували здійснюва-
ти закупівлі в постачальника. Зокрема у [3] показано, що зби-
рання необхідної для визначення лояльності клієнтів інформації 
вимагає підтримки підприємством надійних, що ґрунтуються на 
взаємній довірі зв’язків і розвитку різних форм діалогу з ними, 
для забезпечення останнім якнайкращих можливостей виражен-
ня своїх думок й очікувань. Сучасні інформаційні технології да-
ють можливість постійно вести діалог із клієнтами (споживачами, 
покупцями), відслідковувати їхні поточні потреби й очікування, 
відстежувати їхні відповіді на запитання, реакцію на пропозиції 
підприємства тощо, що дає змогу створити так званий профіль 
клієнта – сукупність характерних рис клієнтів лояльних до підп-
риємства (компанії, фірми) й передбачити, хто може стати таким 
клієнтом. Крім того, відповідно до класичної концепції маркетин-
гу підприємство має бути лояльним стосовно своїх клієнтів, а не 
навпаки, і саме воно повинно вжити заходи для їхнього задово-
лення. Тобто для здобуття лояльності клієнтів спочатку підпри-
ємство повинне завоювати їхню довіру. 

Різний рівень прихильності клієнтів до підприємства є підста-
вою для виділення таких видів лояльності: 

а) лояльність у ситуації монополії з низьким рівнем прихиль-
ності; 

б) лояльність із середнім ступенем прихильності, зумовлена 
високими витратами на зміну товаровиробника; 

в) лояльність із низьким або середнім ступенем прихильності, 
викликана системою заохочень; 

г) лояльність із низьким ступенем прихильності, що спричи-
нило звикання; 

д) лояльність із найвищим ступенем прихильності, яка вини-
кає завдяки відданості (вірності) [3]. 
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Тепер прослідкуємо за видами категорій споживчих цінностей 
(цінностей акціонерів, працівників та постачальників підприємс-
тва (компанії, фірми). Ціннісний зв’язок може виникнути й за 
результатами того, що постачальник захоплений ідеєю підви-
щення якості чи керується ціноутворенням на основі тієї цінності, 
яку бажає одержати покупець. Також ціннісний зв’язок виникає 
при зосередженні продавця на масовому виготовлені на замов-
лення, що може призвести до створення єдиної в своєму роді цін-
ності для окремих покупців, яку неможливо одержати ще де-
небудь. Наприклад, при оформленні технології для масового 
представлення на замовлення фінансових операцій для спожива-
ча, у фінансової установи є можливість зацікавити покупця без-
посередньо за прилавком або біля автоматизованого банківського 
апарату й таким чином збільшити цінність впроваджуваних по-
купцем операцій, по можливості рекомендуючи йому варіанти, 
що тією чи іншою мірою підходять до його потреб. 

1. У ланцюжок взаємодій входять формальні зв’язки всередині 
підприємства (компанії, фірми) –  працівників із найзначнішими 
зовнішніми постачальниками й посередниками розподільчих 
каналів, що дозволяють підприємству створювати бажану кінце-
вими споживачами цінність. Цей ланцюжок повинен очолювати 
маркетолог з партнерських стосунків, який має відповісти на за-
питання, яку цінність (вигоду) принесуть вони акціонерам. 

2. Усі вони безперервно створюють й спільно використовують 
взаємну цінність з наявними в даний момент покупцями та нову 
цінність з новими споживачами. Споживач залучається до тіс-
ного співробітництва із вдосконалення альтернативних підходів 
за допомогою аналізу даних про дзвінки покупців. 

3. Взаємний інтерес постачальника й покупця значною мірою 
полягає в його довготривалості, тобто цінності в часі, у постійно-
му підвищенні того часу життя, протягом якого клієнти активно 
взаємодіятимуть з підприємством (компанією, фірмою) і сприяють 
підвищенню загальної прибутковості. У цьому випадку з прибут-
ковості клієнтів можна виключити всі витрати на обслуговування, 
зберігання, відшкодування, спецзамовлення, установку, ремонт 
та інші індивідуальні для кожного покупця витрати. 

4. Споживач залучається до участі в процесах створення для 
нього нової спільної цінності, що може приймати різні форми. 

5. Цінність бренду, що розглядалася вище і докладно описана 
в [49]. 
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Ефективно поєднати ці особливості виробника й споживача 
можна за рахунок створення довготривалих взаємовигідних пар-
тнерських стосунків (ДВПС). 

Як відомо, планова економіка закріплювала тих чи інших ви-
робників та споживачів між собою, змушуючи промислові підпри-
ємства мати стабільні партнерські відносини, так звані ПДГЗ 
(постійно діючі господарські зв’язки). Якщо в періоди індустріалі-
зації СРСР або під час Великої Вітчизняної війни та післявоєнної 
відбудови країни вони діяли ефективно, то в останні десятиріччя 
ХХ-го століття примусові зв’язки почали певною мірою гальмува-
ти розвиток, що особливо стало помітним при створенні виробни-
чо-технічної продукції. 

Витрати споживача при використанні продукту (особливо про-
дукту виробничо-технічного призначення) бувають набагато бі-
льшими за ціну продажу. Розвиток діалогу із споживачем за ре-
зультатами всесвітніх інформаційних мереж дав широкі можли-
вості для швидкого одержання зворотної інформації. Наприклад, 
можна одержувати відомості про поопераційну поведінку того чи 
іншого виробничо-технічного виробу в споживача. Партнерство по 
каналу розподілу товарів дасть можливість виробникові якомога 
більше дізнатися про споживачів підприємства та зберігати конт-
роль над продажем вироблюваного продукту. 

Ефективність довгострокових взаємовигідних партнерських 
стосунків виявляється не відразу, оскільки виробникові часто 
доводиться передбачати забезпечення партнерам справедливого 
доходу як певну компенсацію. Тут необхідно враховувати не тіль-
ки необхідність підвищення доходності кожного з учасників пар-
тнерського ланцюжка (постачальника, посередника, споживача), 
а й поступове формування їхнього лояльного ставлення за на-
прямком поінформованість → зацікавленість → оцінка → сприй-

няття → прихильність → відданість [23]. Поступове підвищен-
ня рівня прихильності споживачів свідчить про суттєвий вплив 
на відчуття (почуття) людей, знання збуджувальних мотивів їх-
ньої поведінки на ринку, правильне виділення важливих для 
покупців переваг, уміння задовольняти їхні запити, ефективність 
реклами в цілому або відносно певних соціальних чи демографіч-
них груп. Для виробників товарів широкого вжитку підвищення 
рівня прихильності підтверджує покращання позицій за показ-
никами частки ринку, для товарів business-to-business – завою-
вання лідерства за показниками якості продукції. Отже, сукупна 



 
408 

ефективність партнерських стосунків у маркетинговій промисло-
вій системі складається з ефективності кожного із зазначених 
контактів: постачальник ↔ виробник, виробник ↔ ↔ посеред-

ник, виробник ↔ споживач або виробник ↔ посередник ↔ ↔ спо-

живач одночасно. Наприклад, ефективність останнього різновиду 
контакту залежить від посередника. Тут контактерами є особи, 
задіяні в процедурі обміну. Ефективність контакту виробника й 
споживача залежить від зацікавленості посередника брати участь 
у створюваній виробником цінності. 

Наведена концепція дає змогу виходу на ключових спожива-
чів – клієнтів, з якими мають створюватися ДВПС. Якщо взяти за 
основу модель формування взаємовідносин з ключовими клієнта-
ми вперше розробленою професором Тоні Міллманом та доктором 
Кевіном Уілсоном в 1994 р. та випробуваною у школі менеджмен-
ту при університеті Cranfield професором Малькольом МакДона-
лдом, Тоні Міллманом та Бедом Роджерсом у 1996 р., то можна 
виділити початковий, середній, партнерський та етап з ефектом 
синергії. Зокрема, етап партнерства характеризується такими 
основними складовими: взаємовідносини будуються на довірі, 
доступ до фахівців стає простішим, споживач отримує нові ідеї, 
цінність відшукується через інтегровані бізнес-процеси, загальна 
організація постачальника фокусується на забезпеченні задово-
лення споживача за допомогою «управління ланцюгом поставок». 

Отже, акцент розвитку складових економічної діяльності, які 
впливають на короткостроковий прибуток, що створює потенціал 
промислового підприємства, змінюється у бік довгострокових вза-
ємовигідних партнерських стосунків. Це створює нову цінність 
кожної зацікавленої окремої сторони тому, що всі вони бажають 
підтримувати довготривалі партнерські відносини з підприємст-
вом, у яких поєднано та погоджено багато інтересів. Для створен-
ня ДВПС кожна взаємодіюча сторона, як виробник товару проми-
слового призначення, так і його споживач, повинна якомога бі-
льше знати про свого партнера. У [23] наведено такий перелік 
питань, на які підприємство-виробник має відповісти: 

– які споживачі найвигідніші на даний момент; 
– чи можна від деяких з них одержати більше користі; 
– які з них мають перспективи для підприємства-виробника; 
– від яких споживачів потрібно відмовитися; 
– хто з покупців хоче встановити стійкі тривалі взаємовідносини; 
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– хто з покупців просто хоче одержувати необхідні товари за 
певну ціну? 

Більшість споживачів товарів широкого вжитку бажає саме 
останнього з наведеного переліку. Через це маркетологи, які пра-
цюють з кінцевими споживачами, основну увагу приділяють мар-
кетингу, що базується на сегментації ринку. Завдяки цьому все 
більша кількість покупців схиляється до диференційованого спо-
живчому ринку, тим самим компенсуючи більш високі витрати 
продавця на обслуговування цього сегмента. Навіть коли сегмент 
невеликий, виробникові здається, що фірми-конкуренти готові 
вибрати за цільовий ще дрібніший сегмент і зроблять це, не див-
лячись на необхідність покриття значних витрат, пов’язаних зі 
складнішою спеціалізацією маркетингового комплексу. Якщо спе-
ціалізація комплексу маркетингу для технічно складної продукції 
широкого вжитку, що зумовлює все більшу й більшу диференціа-
цію, виводить виробника на окремий ринковий сегмент споживача, 
то для товарів виробничого призначення, а тим більше індивідуа-
льного виробництва необхідний, як правило, індивідуальний (екс-
клюзивний) підхід, зумовлений, зокрема, тим, що кожен конкурент 
може щось робити краще за інших. 

Наприклад, багато зарубіжних фірм з задоволенням користу-
ються виробами (агрегатами, блоками, вузлами та окремими де-
талями), що виробляють в Україні, Білорусі, Росії та інших краї-
нах з колишнього складу СРСР. Наприклад, відома французька 
фірма електронної приладобудівної техніки «Комека» ще в 80-х 
роках минулого століття намагалася створити партнерські зв'яз-
ки зі своїм колишнім конкурентом Сумським ВО «Електрон», а 
вже з 1992 року просто почала замовляти в нього значну кількість 
метало- та працемістких, виробів механічного цеху, що входили в 
склад кінцевої продукції. Інший приклад – китайська сторона 
запропонувала викупити в Миколаївського суднобудівного заводу 
майже готовий сучасний військовий корабель для того, щоб зро-
бити з нього так зване «місто розваг». Важко збагнути, що було на 
думці в дирекції підприємства разом з Урядом України, але ціл-
ком зрозуміло, що ні про усвідомлення цінності, яку мали на ува-
зі покупці, ні про ДВПС ніхто й не замислювався. На сьогодні 
китайський флот має добудований потужний військовий кора-
бель, на відміну від флоту України. 

Я. Гордоном у [23, с. 35] зроблено висновок, що маркетинг пар-
тнерських відносин заснований на тому, що «…володіє ще шість-
ма параметрами, які по суті розходяться з історичним визначен-
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ням маркетингу». На нашу думку, точніше було б сказати не роз-
ходяться, а доповнюють маркетинг, переводячи його на інший 
ступінь розвитку. Це такі параметри: 

– визнання ключової ролі фірм-споживачів не тільки як поку-
пців, а й у розумінні тієї цінності, яку вони хочуть одержати (ра-
ніше вважалося, що фірми визначають і забезпечують цю цін-
ність тим, що вважають «товаром»). У рамках ДВПС покупець 
допомагає підприємству (компанії, фірмі) одержати дохід, 
пов’язаний з реалізацією споживчих цінностей. Тобто цінність 
створюється разом з покупцями, а не для них; 

– розподілення цієї цінності між виробником і споживачем; 
– вимоги до виробника концентрувати увагу на тих спожива-

чах, що відповідають місії компанії; 
– необхідність пріоритетного ранжування споживачів і роботи 

з ними в реальному часі; 
– визнання вищої цінності постійних споживачів у порівнянні 

з окремими покупцями, які часто, а то й після кожної покупки 
змінюють партнерів; 

– побудова ланцюжка взаємовідносин всередині організації-
виробника для створення тієї цінності, яку хоче одержати поку-
пець, а також ланцюжка між виробником і його основними парт-
нерами на ринку, включаючи постачальників, посередників у 
каналах розподілу тощо. 
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Розділ 8 
 

Соціально-етичний маркетинг 
і його роль на сучасному етапі розвитку 

 
 

8.1. Етичний маркетинг як інструмент 
соціальної відповідальності бізнесу і стійкого споживання 
 
Останнім часом в Україні все більшу актуальність набувають 

питання соціально відповідальної діяльності підприємств. Цьому 
сприяла глобалізація економічних і культурних процесів, розпо-
всюдження європейських цінностей на всі сфери суспільства. 
Проблеми ці не нові для іноземних підприємств і ринків, але в 
нашій країні вони вважалися тривалий час другорядними через 
тривалу ізольованість нашої країни за часи Радянського Союзу і 
низький рівень життя громадян. В зв’язку з цим постає питання, 
який внесок маркетингу в забезпечення соціально відповідальної 
діяльності підприємства і яким чином має трансформуватися 
маркетингова діяльність в умовах нових пріоритетів і очікувань 
суспільства і споживачів. 

Спроби переосмислити завдання маркетингу підприємства з то-
чки зору його впливу на бізнес середовище розпочалися ще напри-
кінці минулого сторіччя. Споживачі, громадські рухи і відповідні 
профільні держані структури були стурбовані негативним впливом 
наслідків виробництва і споживання товарів на різні сфери суспі-
льного життя і намагалися запропонувати соціально етичні пра-
вила ведення бізнесу. Саме це привело до виникнення соціально 
орієнтованої концепції маркетингу, яка поєднує інтереси вироб-
ників, споживачів, і суспільства в цілому. У закордонній і вітчиз-
няній літературі нова концепція соціально орієнтованого маркети-
нгу згадуються дослідниками під різними назвами: «соціальний» 
(С. Захарова, С. Ебель, Д.І. Акімов), «соціально-відповідальний» 
(Ф. Котлер, А.В. Войчак, М. Сімановська), «суспільний» (В.І. Мар-
тинов), «соціально-етичний» (Ф. Котлер, Е. Діхтль, Е.П. Голубков, 
В.Є. Гордін) «етико-соціальний» (І. Березін). 

Разом з цим до теперішнього часу ще немає чіткого розуміння 
різниці між соціальним, соціально – відповідальним і етичним 
маркетингом. Не з’ясованою залишається роль споживача в реа-
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лізації сучасних концепцій, які намагаються захистити його інте-
реси. Немає чіткого визначення «неетичної поведінки суб’єктів 
ринку», тому кожного разу підприємство орієнтується на власну 
систему цінностей. Не уточнено і не систематизовано конкретні 
інструменти етичного маркетингу і методичні аспекти їх застосу-
вання. Тому, для початку зупинимося на уточненні понятійного 
апарату етичного маркетингу. 

Термін «етика», згідно словнику має два основні значення: це 
одна з форм ідеології  – вчення про мораль, її розвиток, принципи 
та роль у суспільстві; сукупність норм поведінки, мораль будь 
якої суспільної групи або професії. Виходячи з цього, етичний 
маркетинг в широкому сенсі можна охарактеризувати як етичне 
використання інструментів маркетингу в процесі діяльності підп-
риємства. 

Навіть таке «поверхневе» визначення свідчить про те, що етич-
ний маркетинг» тісно пов‘язаний з мораллю суспільства,  ціннос-
тями, які в ньому домінують, культурою. Крім того, він пов’язаний 
з психологією і соціологією, тому що головним об’єктом є споживач, 
його поведінка в процесі купівлі і споживання, а також наслідки 
процесу споживання для суспільства. Саме такий широкий спектр 
проблем, з якими стикається етичний маркетинг, з одного боку, а 
з іншого - національні, релігійні і культурні особливості окремих 
ринків, тривалий час стримували формалізацію положень      
етичного маркетингу. Інструменти етичного маркетингу розгля-
далися як частина ділової (прикладної, маркетингової) етики. 

Як вже зазначалося раніше, майже завжди термін «етичний» 
використовується в словосполученні соціально – етичний         
маркетинг, а іноді навіть замінюється термінами соціальний  або 
соціально – відповідальний маркетинг. Однак ці поняття не мо-
жна вважати синонімами. 

На наш погляд, будь-який обмін є соціальним, тому що в   
ньому приймають участь принаймні дві сторони. З цього          
виходить, що маркетингова діяльність завжди є соціальною, хоча 
може мати анти соціальні наслідки. Але в маркетинговій літера-
турі, термін «соціальний маркетинг» зазвичай вживається у двох 
значеннях: з точки зору відповідальності перед суспільством і 
споживачами за наслідки маркетингової діяльності підприємств і 
як вид маркетингу, який використовують некомерційні організа-
ції. Намагаючись розвести ці аспекти застосування соціального 
маркетингу, деякі вчені (Ф.Котлер, У.Лезер, С.Леві) запропону-
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вали використовувати різні терміни: «соціальний маркетинг» – 
для характеристики особливостей використання інструментів 
комерційного маркетингу в діяльності некомерційний установ і 
просуванні соціальних ідей; «соціальна концепція маркетингу» – 
для характеристики системи поглядів в маркетинговій діяльності 
комерційного підприємства, яка передбачає прийняття будь яких 
маркетингових рішень з огляду на довгострокові інтереси суспі-
льства. Як можна побачити, ідея соціальної концепції маркетингу 
тісно перекликається з принципами соціальної відповідальності 
бізнесу і теорією стійкого розвитку, про що далі піде мова. Вперше 
поняття соціальної концепції маркетингу було запропоновано 
Ф. Котлером у 1972 році у статі «Що консьюмеризм означає для 
маркетологів», яка була надрукована в журналі Harvard Business 
Review. Згідно запропонованої концепції, задоволення коротко-
строкових потреб не може вступати в протиріччя довгостроковим 
інтересам суспільства. Розвиваючі цю ідею, Ф. Котлер виокремив 
чотири категорії продуктів: 

1. Недосконалі продукти, які не приносять ніякої віддаленої 
або короткострокової вигоди 

2. Привабливі продукти, які забезпечують високий рівень сьо-
годенного задоволення, але можуть спричинити шкоду суспільст-
ву в майбутньому. 

3. Благотворні продукти, які приносять низький рівень корот-
кострокового задоволення, але дають користь суспільству в довго-
строковій перспективі 

4. Бажані продукти, які комбінують віддалену вигоду із сього-
денним задоволенням потреб [1]. 

Завдання соціального маркетингу – прагнути позбутися недо-
сконалих продуктів задля добробуту суспільства, а приємні і   
благотворні мають бути модифіковані до рівня бажаних. Кінцева 
ціль компаній - розвиток бажаних продуктів. 

Повертаючись до сутності етичного маркетингу, слід відмітити, 
що в підручнику «Основы маркетинга» Ф. Котлер дав визначення 
«соціально етичного маркетингу» як концепції, згідно якої основ-
ним завданням організації є визначення нестатків, потреб та ін-
тересів цільових ринків та забезпечення їх задоволення більш 
ефективними і продуктивними ніж у конкурентів засобами із 
одночасним збереженням та забезпеченням благополуччя  спо-
живача і суспільства в цілому [16, С. 66-67]. Але пізніше, в 9-му і 
подальших виданнях підручнику «Маркетинг менеджмент», він 
вже називає цю концепцію «соціально – відповідальним марке-
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тингом»,  хоча дає те ж саме визначення [14, С.64]. Мабуть з цього 
і почалась плутанина в термінології і сприйнятті  соціального і 
етичного маркетингу як синонімів. 

На думку французьких вчених, завданням соціального мар-

кетингу є використання прийомів маркетингу для впливу на 
цільову аудиторію з метою зміни їхньої поведінки задля власних 
інтересів або інтересів суспільства. Тоді як етичний маркетинг 
концентрує увагу на етичних питаннях в процесі розробки, виро-
бництва та комерціалізації товару. При цьому, об’єктом  етичного 
ставлення є не тільки споживач, а й контактні аудиторії,  суспільс-
тво, оточуюче середовище. 

Не важко помітити, що при такому тлумаченні етичного      
маркетингу, його дії дуже тісно перетинаються із питаннями  
соціальної відповідальності бізнесу і «справедливою торгівлею» і 
«стійким розвитком». 

Концепція стійкого розвитку була прийнята в 1992 році у 
Ріо-де-Жанейро, згідно неї, стійкий – це такий розвиток, що задо-
вольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здат-
ність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Цій 
проблемі присвячено численні роботи Л.Г. Мельника. 

«Справедлива торгівля» тісно пов’язана із соціальною відпові-
дальністю. Стурбованість суспільства з таких етичних питань, як 
використання дитячої праці, умови праці, відношення із країнами 
третього світу та екологічні проблеми змінили ставлення до них і 
представників бізнесу. Вони почали виробляли та просувати про-
дукцію більш соціально відповідальним чином, чим і викликали 
прихильність споживачів. Ідея справедливої торгівлі  полягає в 
тому, що споживачі надають перевагу продуктам (товарам широ-
кого вжитку), що виробляються і реалізуються із дотриманням 
етичних норм і згодні платити за це більш високу ціну групі ви-
робників, які поділяють цінності руху справедливої торгівлі. 
А виробники, в свою чергу, згодні платити справедливу ціну пра-
ці і дбати про збереження оточуючого середовища – тобто дотри-
муватися «справедливих умови для всіх». Цей рух останнім часом 
поширюється на заході, але майже невідомий в нашій країні. 

Прикладом може бути скандал, який розгорівся останнім часом 
навколо компанії Samsung, яку звинувачують в використанні ди-
тячої праці при збірці DVD плеєрів і телефонів на заводах,  роз-
ташованих в КНР. У відповідь, корейська компанія розпочала 
масштабну перевірку всіх своїх виробництв. У зверненні, опубліко-
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ваному на сайті компанії, зазначено, що за результатами  перевір-
ки будуть зроблені висновки і розірвані договори з підприємства-
ми, які допускають подібні порушення. Раніше у використанні 
дитячої праці на збірці пристроїв звинувачували компанію Apple. 
Зрозуміло, що таке прагнення здешевити свою продукцію за ра-
хунок використання дітей, шкодить репутації торговельної марки. 

Етичний маркетинг не слід плутати з державним регулюван-
ням. Він передбачає добровільне визнання з боку учасників    
ринкового обміну важливості збереження оточуючого середовища 
для майбутніх поколінь, і через те, готовність приймати правила 
взаємного етичного ставлення, або готовність відмовитись від 
інвестування у виробництво шкідливих товарів і розвиток країн з 
деспотичним режимом правління. Безумовно це не є виключно 
благодійним вчинком. Компанії, чия діяльність будується на  
цінностях етичного маркетингу отримують конкурентні переваги 
через покращення репутації, підвищення лояльності клієнтів, 
збільшення капіталу марки,  активне залучення інвесторів. 

Можна констатувати, що незважаючи на свою актуальність, те-
орія етичного маркетингу зараз знаходяться в стадії становлення 
і формалізації. Тому, для уточнення його понятійного апарату і 
співвідношення базових категорій, доцільно звернутися до більш 
розвинутого напрямку – соціальної відповідальності бізнесу. 
Найбільш авторитетним документом у цій сфері залишається 
міжнародний стандарт ISO 26000:2010, який має назву            
«Керівництво з соціальної відповідальності (Guidance on social 
responsibility)». Він розроблений із залученням експертів з більш 
ніж 90 країн і 40 міжнародних і регіональних організацій, які 
представляли інтереси різних груп зацікавлених сторін. Вже на 
початку вступу зазначається: метою соціальної відповідальності – 
є сприяння стійкому розвитку. Сама соціальна відповідальність 
трактується як відповідальність організації за вплив її рішень і 
діяльності на суспільство та оточуюче середовище через прозору і 
етичну поведінку, яка сприяє стійкому розвитку, включаючи здо-
ров’я та благополуччя суспільства; враховує очікування зацікав-
лених сторін; відповідає законодавству і узгоджується з міжнаро-
дними нормами поведінки; інтегрована в діяльність всієї органі-
зації і застосовується і її взаємовідносинах [20]. 

Таким чином, етична поведінка розглядається як один з 
принципів соціальної відповідальності (поряд з такими як: прозо-
рість, підзвітність, повага інтересів зацікавлених сторін і взаємо-
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дія із ними, дотримання верховенства закону, міжнародних норм 
поведінки, прав людини). Мається на увазі, що поведінка органі-
зації повинна базуватися на таких цінностях, як чесність, справе-
дливість, добропорядність по відношенню до людей, тварин, ото-
чуючого середовища, а також зобов’язання реагувати на дії та 
рішення, що впливають на інтереси зацікавлених сторін. 

Етична поведінка організації передбачає: 
– формулювання основних цінностей і принципів діяльності; 
– розвиток і використання структур управління, які дозволя-

ють розповсюджувати етичну поведінку в середині організації; 
– розробку і прийняття стандартів етичної поведінки, відпо-

відно до призначення і сфери діяльності організації; 
– заохочення і пропаганда дотримання стандартів етичної 

поведінки; 
– запобігання та вирішення конфліктів інтересів в організа-

ції, які можуть привести до не етичної поведінки; 
– створення механізму і системи контролю для моніторингу, 

підтримки та забезпечення дотримання норм етичної поведінки; 
– створення механізму сприяння поінформованості про не 

етичну поведінку без остраху репресій; 
– визнання і прийняття мір відносно ситуацій, коли місцеві 

закони і нормативні акти відсутні, або вступають у конфлікт з 
нормами етичної поведінки; 

– прийняття і використання всесвітньо визнаних стандартів 
етичної поведінки при проведенні досліджень на людських істотах; 

– турбота про тварин у тих випадках, коли організація  
впливає на їх життя або існування, включаючи надання кращих 
умов утримання, розведення, транспортування і використання 
тварин [25]. 

Основними сферами соціальної відповідальності в стандарті 
визначено: права людини, трудові практики (мається на увазі 
трудові взаємовідносини), оточуюче середовище, добросовісні  
ділові практики (ділові відносини із партнерами і конкурентами), 
проблеми, пов’язані із споживачами, участь в житті суспільства 
(товариств) і розвиток цих відносин. 

Із перерахованих сфер, найбільш важливими, з точки зору  
маркетингового впливу, є проблеми, пов’язаними зі споживачами, 
хоча, як відомо, діяльність маркетингу розповсюджується і на вза-
ємовідносини із персоналом (внутрішній маркетинг), і на ділові 
кола (конкуренти, партнери і контактні аудиторії). На рис. 8.1 
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сірим фоном зазначено сфери, які більше ніж інші пов’язані з 
маркетингом. 

 

Участь в житті 
спільнот і їх 
розвитку 

Організаційне 
управління 
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практики 

Проблеми, 
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ділові практики 

Оточуюче 
середовище 

Цілісний підхід 

 
 

Рис. 8.1. Місце сфери маркетингової відповідальності 
в системі соціальної відповідальності підприємства 

(розроблено на підставі ISO 26000:2010) 
 
Соціальна відповідальність маркетинговій діяльності (по відно-

шенню до споживачів) проявляється в освітній (роз’яснювальній) 
діяльності, наданні достовірної, прозорої і корисної інформації 
про продукти і послуги, сприянні стійкому споживанню, розроб-
ці, виробництві і розповсюджені товарів і послуг, доступних для 
всіх. Термін «стійке споживання» передбачає споживання     
продуктів і ресурсів на рівні і в такий спосіб, який забезпечує 
стійкий розвиток суспільства [20]. 

Концепція стійкого споживання вимагає певних зусиль і від-
повідальності як з боку виробників, так і з боку споживачів.    
Виробники повинні надавати інформацію щодо всіх ланок      
ланцюга створення додаткової вартості продукту, для того, щоб 
споживач міг свідомо і відповідально приймати рішення і нада-
вати перевагу продуктам і послугам, виробництво, споживання та 
утилізація яких не суперечить принципам стійкого споживання. 
Інструментами маркетингу, в цьому сенсі можна вважати: 
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– пропаганду здорового способу життя, харчування, ідей стій-
кого розвитку, що в свою чергу сприятиме змінам в моделях пове-
дінки і споживання; 

– навчання споживачів і надання консультацій щодо вибору 
товарів; 

– розробку і виробництво відповідних товарів; 
– надання достовірної інформації, щодо складу товарів, техноло-

гії та умов їхнього виробництва, наслідків споживання та утилізації; 
– використання надійної і достовірної системи маркування   

товарів. 
Узагальнюючи викладені теоретичні підходи і зазначені      

нормативні документи побудуємо ієрархію визначень, які можна 
віднести до категоріального апарату етичного маркетингу  
(табл. 8.1). На перших місцях таблиці наведено більш глобальні 
категорії, кожна наступна поглиблює зазначену вище категорію і 
може розглядатися інструментом по відношенню до попередньої. 

 
Таблиця 8.1. Категоріальний апарат етичного маркетингу 

 

Назва Зміст 

Стійкий 
розвиток 

розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставля-
чи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 
власні потреби 

Стійке спо-
живання 

споживання продуктів і ресурсів на рівні і в такий спосіб, який 
забезпечує стійкий розвиток суспільства 

Справедли-
ва торгівля 

торгівля, яка базується на перевагах споживачів відносно продук-
тів (товарам широкого вжитку), що виробляються та реалізуються 
з дотриманням етичних норм по відношенню до людей, тварин, 
оточуючого середовища 

Соціальна 
відповідаль-
ність бізнесу 

відповідальність організації за вплив її рішень і діяльності на 
суспільство та оточуюче середовище 

Етичний 
маркетинг 

це філософія організації і здійснення маркетингової діяльності, 
яка визначає головною ціллю підприємства відносно ринку за-
безпечення його функціонування на принципах стійкого спожи-
вання, і використання етичних маркетингових інструментів по 
відношенню до всіх учасників обміну та оточуючого середовища 

 
Враховуючи те, що маркетинг є підсистемою загальної системи 

управління і функцією менеджменту, соціальна відповідальність 
підприємства забезпечується відповідальною маркетинговою діяль-
ністю, яка реалізується через етичне ставлення до споживача, 
суспільства та оточуюче середовище. Отже, етичний маркетинг, з 
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одного боку, можна вважати інструментом забезпечення соціаль-
но відповідального бізнесу компанії і «стійкого  споживання», а з 
іншого, розглядаючи окремо підсистему маркетингу, він може бути 
прийнятим як самостійна концепція маркетингу (сучасний етап 
розвитку концепції соціально – відповідального маркетингу). 

На підтримку такого сприйняття етичного маркетингу можна 
навести позицію вчених Р. Ренденбаха і П. Робіна, які висунули 
п’ять стадій становлення соціально – відповідального марке-
тингу [2], які відрізняються саме рівнем використання етичних 
інструментів в маркетинговій діяльності. 

Які ж проблеми і перепони застосування етичного маркетингу 
в Україні? Як і в кожному процесі, задля його успішної реалізації 
мають бути зацікавлені сторони. Такими сторонами є: споживач, 
підприємство, суспільство (згадаємо відомий трикутник Ф. Котлера, 
яким він ілюструє ідею соціально – етичного маркетингу). Вітчиз-
няні підприємства не поспішають «добровільно» застосовувати 
етичний маркетинг через його довгостроковий ефект і низьку кор-
поративну культуру. Змусити їх це зробити може суспільство через 
законодавчу базу і суспільні інститути. Але, як відомо, законода-
вча база нашої країни, а особливо механізми її дотримання зараз 
переживають не найкращі часи. Корпоративна соціальна відпо-
відальність бізнесу розглядається як добровільна, хоча в Україні і 
розроблено проект Концепції Національної стратегії соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні до 2015 року, але вона так і не 
була схвалена, тому вітчизняні підприємства на відміну від іно-
земних не поспішають витрачати кошти і зусилля на розробку 
стандартів соціальної відповідальності. Роль і проблеми держав-
ного регулювання в реалізації концепції соціально – відповідаль-
ного маркетингу детально досліджено проф. П.А. Орловим [25] 

Для порівняння, програми корпоративної соціальної відпові-
дальності Carlsberg Group передбачають вісім напрямів: турбота 
про оточуюче середовище, відповідальне споживання, взаємодія 
із суспільством, маркетингові комунікації, трудові права та права 
людини, охорона здоров’я та безпека праці, ділова етика, відпові-
дальні закупівлі. За високі результати екологічних програм серед 
світових виробників пива, Carlsberg Group увійшла в п’ятірку 
кращих компаній рейтингу Newsweek Green 2011. 

Отже, найбільш зацікавленою стороною залишається спожи-
вач. Формування «свідомого споживача», який надає перевагу 
стійкому споживанню – головне завдання і  суспільства, і держа-
ви, і  виробників.  
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8.2. Маркетинг довіри як інструмент розвитку 
складних ринкових структур 

 
Феномен довіри останнім часом привертає пильну увагу     

вчених і практиків, що займаються питаннями взаємодії як  
окремих особистостей, так і в рамках великих соціально-
економічних систем та інституціональних ринкових утворень. 

Багатьма фахівцями (Х. Мефферт, А.К. Ляско, Т.П. Скрипкіна 
й ін.) відзначається, що проблема довіри між людьми й різними 
інституціональними формами поступово виходить на передній 
план досліджень у сфері економічних, соціальних й психологіч-
них наук. Інші дослідники (Р. Блом, Х. Мелін, А. Сарно, І. Сарно) 
звертають увагу на те, що в умовах ще не перебореної економічної 
кризи, довіра виступає суттєвим соціальним капіталом. Фірми, 
що побудували відносини із суб'єктами навколишнього соціаль-
ного середовища на довірі, отримують реальну перевагу – більш 
різноманітний і більш сучасний менеджмент [8]. 

У теорії маркетингу вивчення ролі довіри усе ще залишається 
неповним і фрагментарним, оскільки відсутня наукова база, що 
склала б фундамент маркетингу довіри. Відомі вчені-
маркетологи (П. Дойль, Ф. Котлер, Дж. Кревенс, Х. Мефферт, 
Дж. О'Шонесси й ін.) вказують на важливість парадигми довіри в 
процесі взаємодії учасників маркетингової системи. 

Наприклад, Дж. О'шонессі вважає, що «призначення марке-
тингу – допомогти організаціям завоювати довіру споживачів, 
тому що довіра – основа прихильності споживача» [24, c. 26]. Один 
з найбільш авторитетних дослідників ролі довіри в теорії обміну, 
Т. Ямагіши [3] виділяє два види довіри – соціальну (або узагаль-
нену) і міжособистісну, що виникає в ситуації конкретної взаємо-
дії. Вчений висловив думку, що ступінь довіри є первинним чин-
ником для довгострокового взаємозв’язку людей. 

Розглядаючи маркетинг взаємодії як філософію ведення бізне-
су, засновану на міцних і безперервних контактах між ринковими 
суб’єктами [7, c. 19], неможливо обійтися без урахування впливу 
довіри, що формується в процесі їхньої взаємодії. При цьому в рам-
ках теорії маркетингу взаємодії, В.М. Наумовим виділяється мар-
кетинг довіри [22, c. 98-108], що дозволяє на думку дослідника більш 
концентровано досліджувати зміст, передумови й фактори, що 
впливають на розвиток довіри, оцінити його роль у зміцненні від-
носин зі споживачами й внесок у фінансові результати компаній. 
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Особливо велика роль довіри в розробці теорії взаємодії бізнес-
суб'єктів у ринкових мережах, у збутових (маркетингових, дис-
трибутивних) каналах, де завжди є присутнім чинник невизначе-
ності стосунків і висока міра настороженості партнерів один до 
одного. Тлумачний словник російської мови В. Даля визначає 
довіру як «почуття або переконання, що певній особі, обставині 
або надії можна довіряти, вірити» [30]. 

«Тлумачний словник російської мови» Д.М. Ушакова визначає 
довіру як «переконаність у чиєї-небудь чесності, порядності; віра в 
щирість і сумлінність кого-небудь» [31]. Розвиваючи дане класич-
не розуміння довіри стосовно до взаємодії різних суб’єктів у ринко-
вому середовищі, сформулюємо визначення довіри в такий спосіб: 
довіра – це сукупність якихось очікувань суб’єкта стосовно взаємо-
діючої сторони, що вона надійде відповідно до встановлених дого-
вірних угод, дотримуючи принципів чесності й порядності. 

Таким чином, довіра є якісь очікування (довірчі очікування), 
які, при позитивному досвіді спільної роботи, можуть трансфор-
муватися у впевненість, що взаємодіюча сторона надійде так і не 
інакше. Як відзначає Дж. О'Шонессі, довіра з’являється шляхом 
налагодженням відносин, завоюванням репутації й зміцненням 
спільності цінностей [24, c. 110]. 

Найбільш детально феномен довіри досліджений у соціально-
економічній і соціально-психологічній теоріях, що пояснюється 
більш ранньою появою даних галузей наукових знань, порівняно 
з теорією маркетингу взаємодії. 

У соціально-економічній теорії підходи до дослідження довіри 
були розроблені в працях Е. Гідденса, Дж. Коулмена, О. Уільям-
сона, Ф. Фукуями й ін. Значний внесок у дослідження соціально-
економічних відносин, що ґрунтуються на феномені довіри внесли 
російські вчені, зокрема, Г.Б. Клейнер, А.К. Ляско, В.Л. Тамбов-
цев, А.Є. Шастітко й ін. Особливо важливі результати дослі-
джень, виконані А.К. Ляско, у частині визначення ролі довіри в 
сфері інновацій, при проведенні он-лайн аукціонів та інших мі-
жособистісних угод, а також угод між фірмами й приватними по-
купцями [19, c. 12-29; c. 69-74]. 

По суті, вченим закладено деякі принципи, що мають велике 
значення для розвитку маркетингу довіри. Незважаючи на дося-
гнуті результати в дослідженні феномена довіри в рамках соціа-
льно-економічної теорії, А.К. Ляско відзначає, що невирішеними, 
хоча й актуальними, є такі питання, як вивчення ролі міжфір-
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мової довіри в середовищі радикальних технологічних і ринкових 
інновацій шумпетеріанского типу, інституціональної підтримки 
довірчих відносин між агентами, що беруть участь в економічних 
обмінах у віртуальному просторі. 

Роль соціально-економічної теорії у формуванні маркетингу 
довіри полягає в тому, що вона дозволяє пояснити поведінку   
особистостей, які обумовлюють характер і чинність взаємин як на 
рівні індивідів, так і на рівні інститутів, які вони представляють 
із урахуванням економічних факторів, що виникають у процесі 
їхньої взаємодії. Відзначимо, що в практиці багатьох країн    
Америки і Європи здійснюються виміри стану соціально-
економічних систем за допомогою індексу довіри, під яким      
розуміється ступінь надійності інституціонального середовища, 
що піддається впливу негативних факторів. 

У соціально-психологічних дослідженнях проблема довіри   
зачіпалася, насамперед, при вивченні ролі довіри в міжособистіс-
них відносинах (Л.Я. Гозман, А.Б. Купрейченко [17], М.М. Обозов, 
В.С. Сафонов [27, c. 264-272], Т.П. Скрипкіна [29, c. 11-13], 
С.Б. Табхарова й ін.). Розглядаючи міжособистісні відносини, 
В.С. Сафонов виділяє специфічний вид спілкування – довірче 
спілкування, що має активний зворотний зв’язок, збагачений 
контекстом і підтекстом, ситуацією спілкування, і обслуговується 
широким спектром вербальних і невербальних засобів спілку-
вання, носить ігровий характер і включає механізми рефлексії 
[27, c. 265]. Подібне подання міжособистісних відносин відіграє 
важливу роль при розвитку маркетингу довіри в частині розробки 
механізму взаємодії ринкових агентів. 

Т.П. Скрипкіна виділяє довіру як самостійний соціально-
психологічний феномен. Вченим сформульовано основні фор-
мально-динамічні характеристики довіри у вигляді міри, вибір-
ковості й парціальності [29, c. 12]. Традиційне віднесення довіри 
до етичних категорій моралі послужило тому, що довіра в психо-
логії почала розглядатися лише у зв'язку зі спілкуванням людей, 
завдяки чому онтологічні рамки даного феномена були звужені. 

А.Б. Купрейченко досліджував співвідношення психологічних 
феноменів довіри й недовіри з погляду особливостей їхнього   
формування, детермінації, структури й соціально-психологічних 
функцій [17, c. 110-112]. 

Завдяки проведеним дослідженням про вплив довіри на взає-
модію в різних ринкових структурах, можна зробити висновок про 
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те, що природа довіри перебуває на перетині соціальної,          
економічної та психологічної галузях знань. 

Соціально-психологічна теорія дозволяє перенести акцент взає-
модії з економічної парадигми на психологічну. У рамках даної 
теорії можна, ґрунтуючись на чотирьох основних підходах – нео-
бихевіористскому, когнітивному, психоаналітичному та інтерак-
ціоністскому [5], моделювати процеси взаємодії як суб'єктів-
індивідів, так і організованих груп. Міжособистісна довіра може 
бути заснована на власному досвіді, на особистих відносинах, 
соціальних зв'язках, на знайомстві з партнером по операції. Вона 
припускає неодноразові угоди, тривалі господарські зв’язки. При 
цьому міжособистісна довіра може ґрунтуватися й на соціальній 
відповідності обох партнерів. Але, незважаючи на все різноманіт-
тя підходів до вивчення довіри, за рамками аналізу залишається 
власне психологічна сутність розглянутого явища. Довіра визна-
чається то як переконання, то як фактор ментальності, то як фак-
тор надійності й емоційності, то як взагалі «невловима сутність», 
що володіє величезною міццю. 

Теорія груп (Л.І.Уманський, О.В.Петровський і ін.), може віді-
гравати важливу роль при розробці нової концепції внутрішнього 
маркетингу, заснованого на довірі. Механізм взаємодії, що врахо-
вує внесення кожним членом групи цінностей, які їм прийняті у 
вигляді установок, культури, соціального статусу, дозволяє вста-
новити взаємодовіру в колективі й тим самим сприяти посиленню 
ринкової привабливості компанії. 

Розвиток маркетингу довіри саме й складається у використанні 
базових положень соціально-економічної й соціально-психологічної 
теорій для розробки маркетингового інструментарію. Цей напря-
мок представлено, щоправда, недостатньо широко, у прикладних 
дослідженнях маркетингових проблем, зокрема, при вивченні 
впливу довіри на сприйняття бренда (Р. Морган [21, c. 113-124], 
Ш. Хант, О.А. Шарапова [33, c, 45-49]), у ринкових мережах 
(С.П. Кущ, О.А. Афанасьєв [18, c. 101-110]), у маркетингових ка-
налах (В.М. Наумов [23]), в особистих продажах (С. Годін [9]) та ін. 
Основне завдання досліджень полягало в пошуку взаємозв’язків 
між довірою й маркетинговими факторами, що впливають на 
співробітництво суб’єктів ринкових структур. 

Резюмуючи думки авторитетних фахівців і висновки, представ-
лені в наукових публікаціях, можна говорити про те, що довіра 
відіграє важливу роль у системі ділових відносин, являючись одні-
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єю з базових цінностей взаємодії. Крім цього було встановлено, що 
вплив довіри на формування маркетингової політики компаній 
має більш складний механізм, ніж це передбачалося раніше. У той 
же час у літературі явно недостатньо практичних даних про фак-
тори, що впливають на формування довірчих відносин між ринко-
вими суб’єктами, особливо в умовах української економіки. 

Крім цього, не розроблений понятійний апарат і принципи 
маркетингу довіри, що зараз представляється такими поняттями, 
як «вірусний маркетинг», «мережевий маркетинг», «маркетинг, 
заснований на згоді» (Permission Based Marketing) і т. ін. Основна 
ідея подібних підходів полягає у формуванні довірчих відносин 
між людьми (особистостями), що виконують функції продавця й 
покупця. У цьому випадку роль маркетингу довіри звужується до 
передачі конкретним особам персоніфікованих (особистих)      
повідомлень і підтримки з ними довірчих відносин. 

Насправді концентрація уваги тільки на особистих взаєминах 
є хоча й важливою, але недостатньою умовою, що визначає зміст 
маркетингу довіри, при цьому поза полем зору залишаються інші 
інструменти сучасного маркетингу. З огляду на важливість кате-
горії довіри для формування ринкових довгострокових відносин, 
розробка принципів маркетингу довіри стає актуальним і важли-
вим особливо на сучасному етапі, коли має місце великий рівень 
волатильності й непередбачуваності зовнішнього середовища. 

Маркетинг довіри повинен містити ефективні інструменти й 
концепції, здатні інтенсифікувати й усталити взаємодію між рин-
ковими агентами, їхніми альянсами, організаціями й макро-
соціальними структурами. З урахуванням вище сказаного, можна 
дати наступне визначення маркетингу довіри. 

Маркетинг довіри – це концепція зі створення й реалізації  
комплексу маркетингових інструментів, заснованих на вірі один до 
одного, що дозволяють встановити особливі стосунки між взаємодію-
чими сторонами, що здійснюють обмін і сформувати особливий тип 
конкурентних переваг змішаного соціально-економічного типу. 

Таким чином, концептуальний підхід до розвитку маркетингу 
довіри полягає в тому, що в загальну теорію маркетингу взаємодії 
вносяться деякі парадигми, що розвивають понятійний апарат і 
зміст товарного, цінового, збутового й комунікативного інструмен-
тарію. Основне завдання маркетингу довіри полягає у формуван-
ні глибокої віри взаємодіючих сторін у порядність, надійність, 
передбачуваність поведінки, реалізованої в зростанні «кредиту 
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довіри», здатного, в остаточному підсумку, принести додаткові 
вигоди всім учасникам. 

Маркетинг довіри дозволяє вести конкурентну боротьбу на  
більш високому рівні, ніж за допомогою традиційних прийомів 
(зниження ціни, стимулювання покупців та ін.), оскільки він зве-
рнений до базових цінностей людини, його моралі й значенню 
адекватної поведінки. 

З метою уникнення подальшої критики прихильників тради-
ційного маркетингу в його консервативному варіанті спробуємо 
виділити місце маркетингу довіри в структурі існуючих концепцій 
з метою закріплення за конкурентними перевагами роль базового 
критерію ефективності використання даної концепції (рис. 8.2). 

 

Традиційний комерційний 
маркетинг 

Концепція соціальної 
відповідальності бізнесу) 

Соціальний мар-
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турі розвитку 
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тивності вико-
ристання мар-
кетингу довіри  

 
Рис. 8.2. Місце маркетингу довіри в системі 

концептуальних підходів щодо формування вектора розвитку 
підприємницьких структур (авторський підхід) 

 
Розглядаючи категоріально-понятійний апарат слів довіра й 

віра, можна говорити про близьку, але не співпадаючу етимологію. 
На думку Т.П. Скрипкіною [29], довіра є форма віри, що предста-
вляє в соціально-психологічному плані самостійний вид настано-
ви – відносини до світу й до себе, сутність якого представлена в 
співвідношенні міри довіри до світу й міри довіри до себе. Основ-
ними умовами виникнення довіри, як вважає вчений, є актуаль-
на значимість об’єкта довіри й оцінка його як безпечного. Межею 
між вірою й довірою як двома різними формами віри є психологі-
чно різні акти. Т.П. Скрипкіна відзначає, що в основі довіри   
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лежить специфічне, відношення суб’єкта до об’єкта, представлене 
суб’єктові як певне переживання, що передує акту взаємодії. 
Справжня ж віра пов’язана з актом прийняття чогось за істину 
без достатньої підстави, що для довіри неможливо. Отже, довіру 
можна розглядати в якості специфічної самостійної форми віри, 
що має соціально-психологічну природу. Вступаючи у взаємодію з 
іншим суб'єктом, людина розраховує на взаємність (відповідність) 
власної міри довіри мірі довіри іншого. Невідповідність цього 
заходу щодо відношення до себе й стосовно конкретного іншому, 
породжує різні види довіри, які являються умовою існування  
феномену міжособистісної взаємодії, в основі яких лежить довіра 
або його відсутність. У кожному акті взаємодії завжди присутня 
певна кількість або міра довіри партнерів один до одного. 

Міру довіри або, інакше кажучи, кредит довіри можна виміря-
ти різними способами, наприклад, на ринку В2В міра довіри  
може визначатися часткою передплати за продукцію, що постав-
ляється. Можна навести приклади визначення кредиту довіри з 
боку населення – споживачів різних товарів і послуг. Наприклад, 
людина, купуючи туристичну путівку у фірми, якій віна довіряє, 
може переплатити за путівку в порівнянні із цінами на путівки, 
наявними в інших туристичних агентствах. Різниця між цінами і 
є кредит довіри. 

Можна виділити наступні основні види довіри взаємодіючих 
сторін: 

1. Обидва взаємодіючих суб’єкта мають подібні (відповідні) 
позиції: ставляться один до одного, як до рівноцінних партнерів, 
тобто кожен з них рівною мірою довіряє іншому. 

2. Кожний взаємодіючий суб’єкт довіряє лише собі, не           
довіряючи іншому. При цьому глибина взаємної недовіри може 
бути повною й тоді співробітництво стає неможливим або         
можливим до певного рівня. 

Незважаючи на те, що українські компанії вже більше 20 років 
працюють в умовах ринкових відносин, основною проблемою усе 
ще залишається недостатній рівень взаємодовіри і як наслідок 
низький синергетичний ефект взаємодії. Закритість бізнесу в 
сучасних глобальних процесах перешкоджають взаємопроник-
ненню технологічних, економічних і маркетингових компетенцій 
та призводять до втрати ринкових позицій багатьох компаній. У 
цьому плані маркетинг довіри може й повинен відігравати прові-
дну роль у розвитку й зміцненні взаємин між всіма ринковими 
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суб’єктами, включаючи державні. У першу чергу необхідно ви-
явити фактори, що визначають розвиток довіри між взаємодію-
чими сторонами. На рис. 8.3 проведені результати досліджень із 
використанням методу експертного опитування. 

 

 
 

Рис. 8.3. Розподіл факторів, що впливають на формування 
довіри в ринковому середовищі 

 
У числі основних факторів респонденти назвали: ділову репута-

цію, виконання договірних зобов’язань, надання інформації, що 
свідчить про відкритість компанії, а також рівень особистих відно-
син і готовність партнера взяти на себе фінансові ризики. Визна-
чивши фактори, що сприяють розвитку довіри, можна розробити 
відповідні маркетингові стратегії й програми їхньої реалізації. 

Роль довіри зростає в просуванні інноваційних товарів, тому 
що прямо бере участь у формуванні конкурентних переваг довго-
строкового характеру. Компанії - інноватори неодмінно зіштовху-
ються з таким явищем, як інертність і обережність споживчого 
сприйняття. Багато новинок викликають недовірливе до них  
відношення з боку споживачів. При покупці відомого товару       
споживач звик опиратися на власний досвід або на досвід друзів, 
знайомих, рідних, котрим він довіряє. У випадку, коли мова йде 
про новий продукт, скористатися традиційною схемою ухвалення 
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рішення про покупку не вдається. Споживач, розглядаючи варіант 
придбання інноваційного товару, оцінює його нові цінності, вар-
тість і рівень ризику у випадку покупки. Фактором, що визначає 
покупку або відмову від неї, є довіра до бренда виробника іннова-
ційного товару. Якщо розглядати взаємодію компаній, що спільно 
створюють новий товар, то, як відзначає А.К. Ляско [19, c. 14-19] 
наявність, поглиблення й розвиток довіри між фірмами й органі-
заціями, що співпрацюють в інноваційних галузях, відіграє важ-
ливу роль у процесах спільного формування й передачі нового 
знання, а також у питаннях розподілу й захисту прав, пов’язаних 
з об’єктами інноваційної діяльності. У цьому зв’язку можна відзна-
чити, що міжфірмові відносини встановлюються за допомогою кон-
трактів, які укладаються в письмовій формі. Проте контракти на 
розробку інноваційних товарів не  можуть передбачити всі нюан-
си, які можуть мати місце в майбутньому. Тому співробітництво в 
інноваційній сфері неможливо без взаємодовіри, заснованої на не-
формальних міжособистісних й міжгрупових нормах і правилах. 
Першою фазою, що є сигналом до початку співробітництва, є до-
вірчі очікування – це очікування суб’єкта довіри щодо позитивно-
сті майбутніх результатів взаємодії, тобто того, що його надії ви-
правдаються. Наступним етапом розвитку співробітництва є дові-
рча поведінка – це сукупність дій учасників-розроблювачів інно-
ваційного  товару на підставі формальних і неформальних угод. 

Довіра, таким чином, є базою контрактного механізму у взає-
модії ринкових партнерів. Результатом розвитку довіри є       
створення неформальної саморегульованої структури, здатної 
знизити трансакційні й операційні витрати, ризик і невизначе-
ність у взаємодії. Однак, як ми вже відзначали вище, довіра як 
механізм саморегулювання контрактних відносин в економічній 
літературі часто розглядається спрощено, без урахування впливу 
маркетингових факторів. 

Отже, ми прийшли до висновку, що до традиційного опису до-
віри в рамках соціально-економічної або соціально-психологічної 
теорій, необхідно додати інструментарій маркетингу довіри, що 
включає специфічний перелік товарного комплексу, «справедли-
ві» ціни, канали збуту (дистрибуції або маркетингові канали) і 
способи просування, засновані, насамперед, на об’єктивній рек-
ламі й особистих партнерських контактах. Основні принципи, які 
можуть бути закладені в понятійний апарат маркетингу довіри 
представлені в табл. 8.2. 
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Таблиця 8.2. Основні принципи, що розкривають понятійний 
апарат комплексу маркетингу довіри (на основі дж. [15; 22]) 

 

Основні 
інструменти 
маркетингу 

Традиційний маркетинг: вид 
людської діяльності, спрямова-
ний на задоволення потреб і 
потреб за допомогою обміну 
(Ф. Котлер) 

Маркетинг довіри: концепція зі 
створення й реалізації комплек-
су маркетингових інструментів, 
що дозволяють встановити 
особливі стосунки між взаємо-
діючими сторонами, що здійс-
нюють трансакційний обмін, 
заснований на вірі один до 
одного 

Продукт 
(товар) 

Товар – усе, що може задовольни-
ти нестаток або потребу й пропо-
нується ринку з метою залучення 
уваги, придбання, використання 
або споживання (Ф. Котлер) 

«Образ» і характеристики 
товару (послуги), яким може 
довіряти споживач і які в сукуп-
ності становлять для нього 
очікувану цінність (корисність) 

Ціна 
Ціна – грошова сума, що стягу-
ється за товар (Ф. Котлер) 

«Справедлива» ціна, адекват-
на реальної корисності товару 
для споживача 

Методи 
поширення 
товарів: 
канали 
розподілу й 
рух товарів 

Канал розподілу – сукупність фірм 
або окремих осіб, які приймають 
на себе або допомагають переда-
ти комусь іншому право власності 
на конкретний товар або послугу 
на їхньому шляху від виробника 
до споживача (Ф. Котлер) 

Доставка товару із заявленою 
корисністю по «справедливій» 
ціні в погоджений термін і місце 

Просування 
товарів 

Реклама – будь-яка платна фор-
ма неособистого представлення 
й просування ідей, товарів або 
послуг від імені відомого спонсо-
ра (Ф. Котлер) 

Дії продавця в галузі реклами, 
інформація в якій правдива, 
обіцяє те, що в дійсності надає 
продавець 

Стимулювання збуту – коротко-
часні спонукальні заходи заохо-
чення покупки або продажі това-
ру або послуги (Ф. Котлер) 

Заходи щодо стимулювання 
збуту, здійснювані з метою 
розвитку попиту й які формують 
реальну вигоду для споживачів 

Особистий продаж – усне подан-
ня товару в ході бесіди з одним 
або декількома потенційними 
покупцями з метою здійснення 
продажів (Ф. Котлер) 

Відкриті, засновані на взаємо-
довірі особисті контакти про-
давця й покупця, що перехо-
дять у партнерські відносини 

 
Як видно з таблиці основний принцип маркетингу довіри 

складається не тільки в задоволенні потреб споживачів, як у  
класичній теорії маркетингу, але й у реалізації довірчих          
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очікувань, які має споживач перед покупкою товару. Наприклад, 
гарним способом розвитку довіри є роздача безкоштовних зразків 
товару або дегустація продуктів харчування. Споживач може оці-
нити рівень якості товару й ухвалити рішення щодо покупки. За 
визначенням С. Година, за допомогою подібних прийомів відбу-
вається, свого роду «сертифікація чесності продавця» [9]. Таким 
чином, споживач, після придбання товару, не тільки буде задово-
лений взаємодією з таким продавцем, але й почне відчувати до 
нього довіру, що призведе до повторних покупок. Отже, має місце 
формування лояльного споживача, від якого компанія-продавець 
дістає додатковий прибуток [6, c. 44]. Варто підкреслити, що    
довірчі відносини вигідні обом взаємодіючим сторонам. Кредит 
довіри працює в тому та в іншому напрямках: продавець може 
відпускати товари покупцеві без попередньої оплати (як товарний 
кредит), а покупець може приймати товар без попередньої його 
перевірки. Якщо глибина довіри велика, то навіть деякі проблеми 
трансакційного обміну (наприклад, одиничні порушення якості 
товару або затримка оплати) не призведе до розриву відносин між 
партнерами. На думку Дж. О'Шонессі, довіра споживача має на 
увазі суму сприятливих вражень, які допомагають їм прощати 
випадкові недоліки самого товару або діяльності фірми [24]. До 
цього можна додати, що взаємини, засновані на довірі, є настіль-
ки цінними, що сторони будуть прагнути до вирішення виниклих 
проблем, не руйнуючи всієї системи взаємодії. 

Завоювання довіри клієнтів стає обов’язковою й важливою  
складовою маркетинговою стратегією провідних компаній світу, 
особливо тих, що працюють на ринках технічно й технологічно 
складних товарів, коли втрата довіри між партнерами може   
призвести до непоправних фінансових втрат і втрати ділової   
репутації. 

Розвиток теорії маркетингу довіри дозволить надати взаємоді-
ючим сторонам ефективний інструментарій не тільки в частині 
розробки традиційного комплексу маркетингу [12, c. 158], але й у 
визначенні норм соціального обміну, в основі яких лежить      
аксіома «довіра народжує довіру», що в підсумку веде до           
підвищення рівня лояльності ринкових агентів і до їхньої взаєм-
ної вигоди. 
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8.3. Концептуальні підходи соціально-етичного 
просування продукції в Україні 

 
В останні роки і виробники і споживачі почали більше усвідом-

лювати етичну та соціальну відповідальність перед суспільством, 
що змінює сутність маркетингової діяльності. На даний момент 
актуальним є підвищення ролі вирішення соціальних проблем, 
підвищення соціальної відповідальності підприємств. 

Засоби соціально-етичного просування перш за все мають бути 
орієнтовані на соціальні норми та порядки, законопроекти, особли-
во це стосується продукції (алкогольні вироби, тютюн), надмірне 
неконтрольоване вживання якої більше шкодить людству, ніж 
приносить користь, особливо молодому поколінню. Вітчизняні ж 
виробники переймаються лише власною вигодою: як отримати 
більше прибутку, тобто більше продати своєї продукції, тому засто-
совують різні заохочувальні заходи. Отже соціально-орієнтоване 
просування виробів на основі концепції соціально-етичного мар-
кетингу є вкрай актуальним. 

Різниця між класичним маркетингом та соціально-етичним у 
діяльності підприємств полягає в орієнтації їх інтересів. За     
класичного маркетингу головними інтересами підприємства є 
максимізація прибутку за рахунок збільшення обсягів збуту. За 
соціально-етичного – підприємство орієнтоване на ефективне 
функціонування з урахуванням інтересів суспільства, передбачає 
підтримання достатнього обсягу збуту за рахунок високої якості 
продукції, підвищення соціального іміджу підприємства.         
Основними регуляторними факторами виступають суспільство та 
держава, оскільки суспільство є споживачем продукції та впливає 
на ефективність діяльності підприємства, а держава регулює  
формування ціни, засоби прискорення збуту, контроль обігу.   
Відповідно, розроблюючи комплекс маркетингових інструментів, 
необхідно враховувати чотири фактори: потреби споживача, його 
інтереси, інтереси фірми та інтереси суспільства. 

Ідея соціально-орієнтованої концепції просування продукції 
полягає в розробці нових соціальних, етичних, моральних відно-
син між виробниками, державними органами та споживачами 
для розвитку всього суспільства. Соціально-етичні принципи про-
сування можна розглянути як засіб отримання єдиних підходів до 
просування продукції із забезпеченням фізичного та духовного 
здоров’я суспільства, його розвитку. Впровадження цих принци-
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пів підвищить конкурентоздатність вітчизняних підприємств та 
підвищить їх імідж на міжнародних ринках. 

Останнім часом все більш помітним стає прагнення України 
створити ринкову економіку європейського типу, що в свою чергу 
вимагає посилення реформ соціальної спрямованості, забезпе-
чення громадської підтримки, наближення до європейських стан-
дартів якості життя, зростання соціальних інвестицій, спрямова-
них на розвиток суспільства. Отже виділимо загальні тенденції, 
що вказують на необхідність взаємодії бізнесу та суспільства, вті-
лення ідей соціально-орієнтованого маркетингу в Україні: 

– загальне скорочення тривалості життя населення та старін-
ня нації; 

– значний відтік кваліфікованих кадрів за кордон; 
– надмірна диференціація доходів; 
– високий рівень тіньової економіки; 
– недостатньо сформована нормативно-законодавча база щодо 

благодійності, меценатства, спонсорства; 
– недостатня участь бізнесу у вирішенні суспільно-значущих 

питань. 
Крім того, для ефективної соціально-орієнтованої діяльності 

підприємств в Україні необхідні політична стабільність, прозорий 
податковий кодекс, дотримання законів. 

Щоб оцінити ставлення українських компаній до соціальної 
відповідальності у бізнесі, представництво ООН в Україні органі-
зувало соціологічне дослідження 1220 компаній наприкінці 2005 
року [4, с. 2-4]. Оцінку ставлення українських підприємців до 
соціально-відповідального бізнесу можна побачити у табл. 8.3. 

Як виявилося, більшість компаній переконана, що здійснення 
соціальних програм – функція державних структур, а бізнес пови-
нен тільки забезпечувати власникам (акціонерам) отримання 
прибутку та сплачувати податки. На нашу думку, якщо державні 
органи вдосконалять механізм управління економікою країни, 
створять належні умови (нададуть підтримку, стимули), бізнес 
вітчизняних компаній буде соціально-орієнтованим. Досліджую-
чи маркетингові комунікації вітчизняних підприємств, ми визна-
чили, що майже всі засоби просування продукції спрямовані на 
збільшення обсягів продажу та прибутку. Тож, розробляючи соці-
ально-орієнтоване просування, необхідно вдосконалити маркети-
нгову політику комунікацій, сформувати комплекс інструментів, 
надавши їм інше основне призначення. 
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Таблиця 8.3. Оцінка ставлення українських підприємців до соці-
ально-відповідального бізнесу (за даними дослідження представ-
ництва ООН в Україні) 

 

Питання Результати 

Чи є український 
бізнес соціально 
відповідальним? 

80% українським підприємцям знайоме поняття соціальної 
відповідальності; 75,8% респондентів вважають себе практиками 
соціально-відповідального бізнесу. Представники майже всіх 
підприємств (99,7%) вказали на використання у своїй діяльності 
тієї чи іншої форми соціально-відповідального бізнесу 

Чи є соціальна 
відповідальність 
частиною бізнес-

стратегії? 

Усі компанії, за дуже рідкісним винятком, витрачають не більше 
20% свого чистого прибутку на соціальні програми. Спеціальні 
соціальні бюджети мають менше третини опитаних компаній. 
На сьогодні тільки 36,9% фірм включають до своїх стратегічних 
планів спеціальні заходи з соціально-відповідального бізнесу 

Портрет лідера 

Це великі підприємства з чисельністю понад 250 працівників, 
досвід таких компаній на ринку – понад 11 років, вони зіштов-
хуються з жорсткою конкуренцією з боку українських та закор-
донних підприємців. Чимало з них оперують на міжнародних 
ринках, враховуючи вже сформовані вимоги західних економік 
до соціального іміджу бізнесу. Соціальна активність сприйма-
ється та практикується не лише в традиційній формі благодій-
ності, а й у вигляді соціальних програм для своїх працівників 

Перспективи 

Бізнес готовий активно займатися розв’язанням соціальних 
проблем, якщо держава створить стимули й підтримку. Голов-
ним стимулюючим чинником 75% опитаних назвали пільгове 
оподаткування. Понад половина компаній зазначили: для них 
важливим стимулом є зниження регуляторного й адміністрати-
вного тиску з боку місцевих органів влади. Наступними за 
значущістю було названо пропозиції щодо соціальних програм, 
які могли б надходити від місцевих органів влади 

 
Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає успіх 

компаній у разі встановлення ними потреб та інтересів цільових 
ринків та забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними 
та продуктивними засобами з одночасним зміцненням благопо-
луччя споживача та суспільства в цілому. Отже,  необхідно постій-
но проводити маркетингові дослідження, ключовим завданням 
яких є виявлення потреб. Якщо довідатися потреби споживача, 
можна спрогнозувати його подальшу поведінку та можливість по-
купки даного товару. Важливу роль у дослідженні споживачів 
грають мотиваційні фактори купівлі  товару. Мотиваційна психо-
логія при поясненні причин поведінки стверджує: мотиваційна 
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ситуація справляє більший вплив на мотиваційний об’єкт. Це 
пояснює зв’язок між сприйняттям та   запам’ятовуванням реклами 
та мотивацією людини, на яку    спрямована реклама. Виділяють 
декілька різновидів мотиваційних моделей: гомеостатична теорія 
мотивації, ієрархія потреб, теорія знання та ін. [11, с. 172]. 

За З. Фрейдом справжній мотив придбання продукту спожи-
вачем чи відвідання магазину може бути потайним. Тому необ-
хідні дослідження мотивації поведінки споживачів та розробка 
психологічних методів стимулювання. Вивчення особливостей 
поведінки споживачів надасть можливість: 

– виявити джерело надходження інформації про товар до спо-
живача; 

– визначити, з якою метою купується товар; 
– виявити, чи постійно споживач віддає перевагу саме цьому 

товару; 
– допомогти споживачеві прийняти рішення щодо купівлі 

товару; 
– визначити можливу необхідність певних змін у товарі, його 

вдосконалення. 
Споживач незалежний у своєму виборі, але маркетинг може 

вплинути і на мотивацію і на поведінку, якщо запропоновані  
товар або послуга розраховані на задоволення потреб споживачів. 
Зараз маркетинг все більше підлягає критиці з боку суспільства. 
Можливо, концепція соціально-етичного маркетингу – це просто 
реакція маркетологів на цю критику, а не почуття соціальної  
відповідальності, що раптом виникло. Однак, подібні заходи   
будуть тільки на користь суспільству. 

Концепція соціально-етичного маркетингу – це розширена 
концепція класичного маркетингу. Вона передбачає задоволення 
потреб споживачів ефективніше своїх конкурентів з урахуванням 
загальнолюдських суспільних інтересів. Головна мета соціального 
маркетингу – сприяти покращенню життя людини та суспільства 
загалом. Підприємство, здійснюючи свою маркетингову діяль-
ність із застосуванням соціально-орієнтованої концепції виконує 
три завдання: враховує суспільні інтереси, задовольняє потреби 
покупців і збільшує свій прибуток. Отже, пропонуємо зобразити 
концепцію соціально-орієнтованої діяльності підприємства через 
основні поняття, що лежать в основі цього процесу: потреба, інте-
реси суспільства, попит, продукт, обмін, угода, суспільні блага, 
ринок (рис. 8.4).  
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Рис. 8.4. Почергові кроки здійснення соціально-орієнтованої 
маркетингової діяльності підприємства 

 
Концепція соціально-етичної орієнтації просування продукції 

базується на першочерговому вивченні наявних та прихованих 
потреб споживачів у споживанні цієї продукції. Цей аспект     
передбачає аналіз причин та мотивів, що викликають потребу у 
виробі, вплив засобів просування на підсвідомість споживачів. 
Обов’язковим елементом є дослідження інтересів суспільства, 
оскільки вся діяльність повинна бути спрямована на задоволення 
цих інтересів, обов’язкове їх врахування. 

Перед тим як займатися розробкою продукту необхідно вивчи-
ти попит на нього, наскільки в ньому є потреба, еластичність по-
питу та бажання споживачів купити продукцію. Розробка самого 
товару має бути основана на потребах та вимогах споживачів. 

Оскільки виробник своїм товаром з його властивостями та су-
путніми послугами представляє цінність для споживача, а гроші 
споживача є цінністю для виробника – між ними відбувається 
обмін. І в разі здійснення цього обміну вони укладають угоду. По-
перше, відбувається грошова угода, де споживач платить гроші за 
товар, а по-друге, в результаті угоди споживачі отримують суспі-
льні блага від купленого товару. Обмін, угода здійснюються на 
ринку, і саме на ринку продукція доводить свою соціальну зна-
чимість через визнання у споживачів. Таким чином, на ринку 
відбувається трансформація потреб з урахуванням суспільних 
цінностей в попит на продукцію, яка екологічно чиста, не       
шкідлива для здоров’я, виробництво якої не шкодить довкіллю. 

На сьогодні актуальним є підвищення ролі вирішення  соціаль-
них проблем, підвищення соціальної відповідальності підпри-
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ємств, особливо тих, надмірне вживання продукції яких є шкідли-
вим. Здійснюючи свою діяльність, виробник повинен прагнути до 
довгострокового, колективного добробуту, враховуючи інтереси 
суспільства. Соціально-етична поведінка підприємств має бути 
пов’язана із впевненістю у прояві соціальної свідомості та соціаль-
ної відповідальності, що в подальшому приведе до компенсації 
витрачених коштів на соціальні заходи та визнання споживачами. 

Можливо під дією суспільної думки і уряд приділятиме більше 
уваги законам про захист інтересів споживачів, які б регламенту-
вали діяльність підприємств з надання інформації споживачам 
щодо своєї діяльності. У зв’язку з підвищенням ролі захисту прав 
споживачів та прийняття цих та інших споживчих вимог, актуа-
льним є забезпечення соціальної відповідальності на підприємст-
вах, яка сприятиме підвищенню капіталізації компанії у довго-
строковій перспективі. Соціальна відповідальність є обов’язковим 
елементом у задоволенні потреб та інтересів споживачів,         
підприємства та суспільства. А соціально-орієнтоване просування 
продукції цих підприємств пов’язує між собою всі складові, що 
беруть участь для успішного просування продукції. 

Досліджуючи соціально-орієнтоване просування продукції, 
слід пам’ятати, що це процес, протягом якого відбувається       
контакт між усіма елементами, що впливають на загальний   
результат від їхньої взаємодії. Тому для прикладу розглянемо 
соціально-орієнтоване просування продукції підприємств лікеро-
горілчаних виробів на кількох рівнях: держави, галузі, підприєм-
ства та суспільства. 

На рівні держави, перш за все, має бути розроблена політика 
регулювання збутової діяльності підприємств лікеро-горілчаної 
галузі (ЛГГ). За даними проведеного маркетингового досліджен-
ня, більшість респондентів (85,4%) підтримують необхідність  
зробити жорсткішим законодавство щодо ЛГГ [28, с. 501]. Можна 
сказати, що заборона зовнішньої реклами, реклами на транспор-
ті, реклами у ЗМІ (крім спеціалізованих видань), реклами на 
телебаченні зі звуковим супроводом щодо виробника – це вже 
перші кроки зробити щось. Звичайно, сама заборона реклами 
алкоголю не призведе до зменшення споживання. Потрібне  
впровадження соціальних програм. За даними дослідження,  
більшість респондентів (78,8%) вважають доречним показ        
соціальної реклами по телебаченню [28, с. 501]. Основне завдання 
держави – доносити до суспільства необхідність свідомого відно-
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шення до горілчаних виробів, щоб люди зрозуміли, що цей про-
дукт впливає на соціальні, культурні, економічні відносини у 
суспільстві, зрозуміли необхідність самостійного контролю у спо-
живанні, інакше це негативно позначиться на їхньому житті. 

Або, наприклад, американська маркетингова асоціація склала 
етичний кодекс, який слугує орієнтиром етичної поведінки [13]. 
Крім загальних правил, кодекс подає етичні вимоги відносно ко-
жного елементу комплексу маркетингу – товару, ціни, просуван-
ня, розподілу. Крім того, значна увага приділяється різноманіт-
ним аспектам співпраці зі споживачами. Нижче наведені основні 
положення для деяких сфер маркетингу [13]. 

У сфері виробництва і маркетингу продукції необхідними 
вважають: 

– повідомлення про всі істотні ризики, пов’язані із застосуван-
ням продукту або послуги; 

– повідомлення про будь-яку зміну компонента в продукті, що 
може значною уявою змінити цей продукт або вплинути на     
рішення покупця про його придбання; 

– опис особливих властивостей продукту, за які береться       
додаткова плата. 

У сфері реклами і просування товару слід: 
– уникати помилкової реклами або такої, що вводить в оману; 
– відхиляти сильний пресинг або неправомірну тактику збуту; 
– уникати просування товару на ринок, використовуючи        

інструктування або маніпулювання. 
У сфері збуту вимоги кодексу є такими: 
– не маніпулювати доступністю товару з метою експлуатації; 
– не удаватися до примусу по каналах розподілу; 
– не робити неправомірного впливу на вибір особою, що        

перепродує спосіб торгівлі товаром. 
Цей кодекс є лише орієнтиром, але його дотримання полегши-

ло б втілення соціальної відповідальності на практиці. 
Нагадаємо, що підприємства – це системи, які працюють в 

суспільстві. Проте іноді продукція їхньої діяльність є шкідлива в 
надмірній кількості (що не приносить користь суспільству), на-
приклад, підприємства лікеро-горілчаної галузі. Вживання їхньої 
продукції у надмірній кількості шкодить здоров’ю людей. Користь 
від діяльності підприємства має проявлятися не тільки у вигляді 
забезпечення робочими місцями, має бути і віддача суспільству 
благ у вигляді компенсації, турботливого відношення до нього. 



 
441 

Зв’язок соціально-етичної орієнтації просування на рівні дер-
жави, галузі, підприємства та суспільства можна показати через 
принципи, функції та завдання для збутової діяльності на цих 
рівнях. Результатом будуть шляхи вирішення поставлених за-
вдань та існуючих проблем. 

Всі ці елементи тісно взаємопов’язані між собою. І їх співпраця 
може сприяти соціально-орієнтованому просуванню продукції. 

Отже, на рівні держави регулюється галузь, відповідно і  робо-
та підприємств. Суспільство, в свою чергу, дотримуючись держав-
них норм та правил, допомагає підприємствам працювати у соці-
ально-орієнтованому напрямі, враховуючи їхні потреби та  інтереси. 

Управління економічними і соціальними відносинами є визна-
чальним в ієрархії функцій держави. Усі функції, що має викону-
вати держава в певному розумінні соціальні, відповідно і будь-яка 
держава соціальна. Соціально-орієнтоване просування є продук-
том соціальної держави, через який вона реалізує частину своїх 
функцій і забезпечує додаткові стимули розвитку збутової діяль-
ності та економіки загалом. Підтримуючи соціально-орієнтоване 
просування, держава забезпечує консолідацію всієї економіки для 
досягнення суспільного блага. 

Доцільно відмітити, що однією з цілей функціонування підпри-
ємства є створення позитивного іміджу, а позитивна репутація підп-
риємства – це ступінь довіри до нього з боку суспільства. У свою чер-
гу, підприємство має зробити певний внесок для підвищення рівня 
довіри до нього з боку суспільства, позитивно впливати на його роз-
виток. Інакше кажучи, воно має бути соціально-відповідальним. 
Соціальна поведінка підприємства має бути свідомою, носити систе-
матичний характер та бути частиною загальної концепції розвитку 
підприємства. Соціальна відповідальність підприємства є частиною 
соціальної відповідальності галузі, що реалізується через соціальну 
відповідальність перед працівниками підприємств, держави та   
суспільства.  Соціально-етична орієнтація просування продукції є 
показником стабільності і відповідальності підприємства, зокрема 
перед суспільством. Адже його імідж частково залежить і від соціа-
льної діяльності. Це також є показником і при виході на міжнародні 
ринки, для встановлення партнерських відносин, оскільки зарубіж-
ні підприємства регулярно здійснюють широкі соціальні програми. 

Фактором успіху застосування соціально-орієнтованої діяльно-
сті підприємства є можливість споживачів виявляти прагнення 
підприємства для досягнення їхніх інтересів, і позитивна реакція 
суспільства на соціальні досягнення. 
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А отже, соціально-орієнтоване просування продукції підприємст-
ва можливе, якщо буде взаємодія між самим підприємством, дер-
жавними органами та суспільством. Для її реалізації власник цьо-
го підприємства має усвідомити важливість здійснення дій, які б 
збільшували рівень добробуту в суспільстві, відповідали б його 
інтересам та інтересам суспільства. Звичайно, мотиви та цілі підп-
риємств у здійсненні соціально-орієнтованого просування у збуто-
вій діяльності можуть бути різними: вимоги суспільства, держави, 
власне свідоме бажання приносити користь тощо. Можливо в май-
бутньому вітчизняні підприємства краще усвідомлять, важливість 
довіри суспільства для розвитку успішної діяльності. Звісно, участь 
підприємства у соціальних програмах потребує значних додатко-
вих витрат, але якщо це будуть тривалі відносини між підприємст-
вом та суспільством, вони сприятимуть розвитку підприємства. 

Вивчаючи соціально-етичну орієнтацію просування, як голов-
ний напрям здійснення діяльності підприємства, ми виділили, 
що основою для її забезпечення є: 

– державна політика; 
– економічні передумови; 
–  концепції розвитку соціально-етичного маркетингу; 
– соціальні тенденції; 
– соціальні парадигми ринку; 
– управління соціальними змінами за допомогою маркетинго-

вого інструментарію. 
Досліджуючи соціально-орієнтовану концепцію просування 

продукції в Україні, ми визначили її сутність та довели необхід-
ність застосування на підприємствах. Встановили, що для успіш-
ної реалізації концепції соціально-орієнтованого просування про-
дукції вона повинна містити: 

– підтримку держави (законодавчий базис); 
– прагнення керівництва задовольнити власні духовні потреби, 

потреби споживачів та суспільства загалом; 
– орієнтацію на довгострокову перспективу; 
– виготовлення продукції належної якості, яка певною мірою 

задовольняє попит на ринку. 
Отже, якщо об’єднати спільні зусилля державних органів (під-

вищена увага та контроль діяльності підприємств), дотримання 
закону та соціальної орієнтації на рівні галузі та діяльності окре-
мих підприємств, підвищення культурного рівня життя населен-
ня, в майбутньому все це сприятиме підвищенню соціально-
етичного розвитку всієї держави.  
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Розділ 9 
 

Інновації у маркетингу як засіб його адаптації 
до змін економічного середовища 

 
 

9.1. Маркетингові інновації в умовах глобальної нестабільності 
та ресурсних обмежень 

 
Визначальною характеристикою сучасної динаміки розвитку 

світової економіки є посилення глобальної нестабільності. За ре-
зультатами досліджень, здійснених економістами МВФ Марко 
Е. Терронсом, Аласдейром Скоттом, Пракашем Каннаном, за пе-
ріод з 1975 р. по теперішній час мали місце чотири глобальних 
рецесії (1975 р., 1982 р., 1991-1993 рр., 2008-2009 рр.) [11]. Упо-
вільнення загальних темпів економічного зростання, підвищення 
нестабільності національних економік на сучасній стадії глоба-
льного циклу ділової активності обумовили необхідність переходу 
до інноваційного типу економічного розвитку. Водночас внаслідок 
економічних шоків посилюються ресурсні обмеження та загострю-
ється проблема фінансування НДДКР на глобальному рівні. 

За даними EU Industrial R&D Investment Scoreboard, у 2009 р. 
вперше за останні десятиліття відбулось абсолютне скорочення 
витрат на R&D до – 1,9% [10] Дослідження впливу світової фінан-
сово – економічної кризи на динаміку інноваційних витрат в кра-
їнах ЄС – 27 показало, що протягом 2008 р. скорочення іннова-
ційних витрат здійснили 25% компаній, а в 2009 р. кількість та-
ких компаній зросла до 30% [5, c. 22]. В 2009-2010 рр. порівняно з 
2001-2002 рр. скоротилась частка витрат на НДДКР у ВВП таких 
країн, як Ізраїль, Швеція, Ісландія, Франція, Бельгія, Нідерлан-
ди, Канада, а також Російська Федерація. Для країн ОЕСР част-
ка витрат на НДДКР у ВВП у 2009 р. склала в середньому 2,33%, 
для країн ЄС-27 цей показник є значно нижчим і становить 
1,84%. В Китаї витрати на НДДКР у ВВП в 2009 р. становили 
1,7%, в Російській Федерації 1,24% [7]. В Україні фінансування 
науково-дослідних робіт знаходиться на незадовільному рівні. 
Частка витрат на НДДКР у ВВП у 2009 р. склала 0,86%, а в 2010 р. 
скоротилась до 0,82%. Загальний обсяг витрат на виконання нау-
кових та науково-технічних робіт власними силами організацій у 
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2009 р. зменшився на 14,3% порівняно з попереднім роком [41]. 
Таким чином, проблема ресурсних обмежень постає перед компа-
ніями як розвинутих країн так і транзитивних економік. 

В умовах посилення економічної нестабільності та загострення 
конкуренції на світовому та локальних ринках набуває особливої 
актуальності впровадження менш витратних маркетингових і 
організаційних інновацій. 

Автором узагальнена інформація про причини, що перешко-
джають інноваційній активності підприємств Західної Європи, за 
даними Community Innovation Survey (CIS-5) [45] для 22 обстеже-
них за міжнародною методикою країн. Отримані дані показали, що 
до основних причин, що гальмують інноваційну діяльність, нале-
жить обмеженість фінансових, трудових, інформаційних ресурсів. 

На недостатність власних коштів як провідну перешкоду для 
здійснення інновацій вказали 26,82% підприємств Португалії, 
25,7% Іспанії, 21% Австрії, 18,9% Кіпру, 18,5% Ірландії, 15,5% 
Швеції. Для країн – «нових» членів ЄС така частка складає: для 
Хорватії 35,86%, Румунії 30,6%, Латвії 28,92%, Латвії та Польщі 
28,82%, Чехії 21,86%, Естонії 21,62%, Литви 25,1% тощо. Недо-
статнє фінансування із зовнішніх джерел є вагомим фактором 
гальмування інноваційної діяльності для підприємств Іспанії, 
Латвії, Польщі, Португалії, Румунії, Хорватії. Нестача кваліфіко-
ваного персоналу, висока вартість нововведень, високий рівень 
конкуренції на ринку, недостатній попит на інновації, недо-
статність інформації про технології та ринки також знижують 
рівень інноваційної активності підприємств обстежених країн. 

Проблема обмеженості фінансування інноваційної діяльності  
гостро постає перед країнами колишнього СРСР. На нестачу влас-
них коштів як провідну причину низької інноваційної активності в 
2009 вказали 39,1% підприємств Російської Федерації. В Україні 
44% підприємств зазначили обмеженість фінансування як основ-
ний фактор, що перешкоджає впровадженню передових технологій. 

Впровадження маркетингових і організаційних інновацій до-
зволяє частково розв’язати протиріччя між обмеженістю ресурсів 
підприємств та потребою у використанні нововведень в бізнесовій 
діяльності. 

Дослідження, проведене автором за даними Community 
Innovation Survey (CIS-6) [45] стосовно інноваційної активності та 
впровадження маркетингових і організаційних інновацій в краї-
нах ЄС, а також Хорватії, Туреччині, Ісландії та Норвегії, станом 
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на 2008 р. показало, що до інноваційних слід віднести 51,6% від 
загальної кількості обстежених підприємств. Найвищий показник 
мають: Німеччина (79,9%), Люксембург (64,7%), Бельгія (58,1%), 
Португалія (57,8%) та Ірландія (56,5%). Найнижча частка іннова-
ційних підприємств у Латвії (24,3%), Польщі (27,9%), Угорщині 
(28,9%), Литві (30,3%) та Болгарії (30,8%). Найвищою є частка 
інноваційно активних підприємств з кількістю зайнятих більше 
ніж 250 осіб (78,8%), та найнижчою – частка підприємств з кількі-
стю зайнятих від 10 до 49 осіб (47,7%). В Україні в 2009 р. вперше 
було проведено обстеження інноваційної діяльності підприємств 
за міжнародною методикою CIS-6, за результатами якого частка 
інноваційно активних підприємств становила 18% [41]. 

Дані щодо частки інноваційних підприємств, які впроваджу-
ють організаційні та маркетингові інновації, надано в табл. 9.1. 

Найбільш активними з точки зору впровадження маркетинго-
вих та організаційних інновацій є: Бельгія (відповідно 45,0% та 
29,5%), Чеська Республіка (47,0% та 35,6%), Німеччина (69,0% та 
55,7%), а також Кіпр, Люксембург, Ісландія. Відставання від се-
редніх показників демонструють Болгарія, Латвія, Литва, Угор-
щина, Польща, які одночасно відстають за загальною інновацій-
ною активністю підприємств. 

Щодо причин, які обумовлюють впровадження маркетингових 
інновацій, було отримано наступні результати. Найбільш знач-
ним є прагнення збільшити чи утримати частку ринку. Таку мету 
переслідують більше ніж 50% інноваційно активних підприємств 
усіх країн, за винятком Німеччини (24,2%), Іспанії (44,5%), Бол-
гарії (38,9%) та Литви (38,0%). Для Угорщини показник складає 
92,7%, Словенії 86,0%. Охоплення нових груп споживачів за до-
помогою впровадження маркетингових інновацій намагаються 
здійснити 78,0% підприємств Угорщини, 74,2% підприємств Сло-
венії, 61,1% підприємств Австрії, 60,0% підприємств Ірландії та 
Румунії, 59,6% підприємств Кіпру, 52,6% підприємств Фінляндії, 
51% підприємств Португалії. Вихід на нові географічні ринки 
через використання нових  маркетингових методів є метою 40,1% 
підприємств Словенії, 35,8% інноваційних підприємств Португа-
лії, 35,5% підприємств Люксембургу, 32,3% підприємств Австрії, 
35,1% підприємств Ірландії. 

Важливим аспектом є активне застосування підприємствами 
маркетингових та організаційних інновацій в сукупності з техно-
логічними інноваціями. 
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Таблиця 9.1. Запровадження маркетингових та / або організацій-
них  інновацій  в країнах ЄС* (за даними: Eurostat [45]) 

 

Країни 

Організаційні та мар-
кетингові інновації 

Лише організа-
ційні інновації 

Лише маркетин-
гові інновації 

2004 р. 2008 р. 2004 р. 2008 р. 2004 р. 2008 р. 

ЄС-27 26,2 40,1 23,9 31,0 13,1 26,6 

Бельгія 36,1 45,0 29,9 35,3 20,0 29,5 

Болгарія 8,4 18,4 6,6 15,2 6,2 10,5 
Чеська 
Республіка 

26.6 47,0 24,1 34.0 14,9 35,6 

Данія 42,1 41,5 39.4 33,3 15,9 28,8 

Німеччина 47,0 69,0 42,3 50,3 21,8 55,7 

Естонія 35,1 35,2 30,0 25,5 20,6 23,2 

Ірландія 36,3 42,6 33,5 32,3 19.2 27,0 

Іспанія 20,9 30,9 19,7 27,0 8,6 15,5 

Франція 23,1 39,8 20,0 33,8 12,0 21,0 

Iталія 21,3 41,2 19,0 31,1 11,2 27,1 

Кіпр 34,5 48,0 27,4 39,0 23,8 33,0 

Латвія - 14,9 - 10,0 - 11,0 

Литва 19,9 22,6 16,8 17,5 10,5 17,8 

Люксембург 42,7 54,6 39,5 45,0 23,7 35,1 

Угорщина 12,7 21,7 10,3 14,6 7,7 15,4 

Мальта 14,4 26,9 11,9 18,9 9,2 18,1 

Нідерланди 19,5 29,9 16,4 21,3 9,5 18,3 

Австрія 39,9 44,3 36,3 34,9 22,1 27,3 

Польща 17,3 20,0 14,2 14,1 12,7 13,9 

Португалія 29,7 44,5 27,0 36,2 15,4 30,8 

Румунія 13,8 26,8 5,7 20,8 1,0 19,8 

Словенія - 41,2 - 29,8 - 29,9 

Словаччина 14,1 29,7 12,5 20,1 6,9 20,1 

Фінляндія - 33,0 - 24,7 - 21,7 

Швеція - 38,0 - 28,7 - 24,0 
Об’єднане 
Королівство 

- 31,5 - 27,6 - 17,8 

 

Примітка * частка підприємств, у % від загальної кількості інноваційно 
активних підприємств 

 
Результати дослідження показали, що для переважної більшос-

ті країн – членів ЄС  частка підприємств з технологічною іннова-
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цією в загальній кількості підприємств, які впроваджували органі-
заційні та / або маркетингові інновації, як правило, складає близь-
ко 70-80%, що підтверджує припущення про комплементарний 
характер технологічних та нетехнологічних, зокрема маркетинго-
вих інновацій та виникнення синергетичного ефекту внаслідок 
їхньої взаємодії. Водночас меншою є частка підприємств з техноло-
гічною інновацією в загальній кількості підприємств, які впрова-
джували організаційні та / або маркетингові інновації, в країнах – 
«нових» членах ЄС – Румунії (49,7%), Польщі (59,3%), Угорщині 
(61,7%). Зазначимо, що для України такий показник складає 51,4%. 
Відповідно для названих країн вищою є частка інноваційно актив-
них підприємств, які запроваджували лише нетехнологічні (орга-
нізаційні, маркетингові) інновації без технологічної інновації. Тоб-
то в даному випадку нетехнологічні інновації заміщують техноло-
гічні інновації в процесі інноваційної активності підприємств. Не-
технологічні інновації самі по собі не здатні створити довгострокові 
умови для інноваційного розвитку. Вони виконують виключно ва-
жливу функцію в інноваційно орієнтованій економіці в тому випа-
дку, коли діють одночасно з технологічною (продуктовою, процес-
ною) інновацією, і підсилюють ефект останньої шляхом ефективної 
комерціалізації нововведення, включення нової технології або про-
дукту в прогресивну бізнес-модель, впровадження новітніх методів 
доведення до споживача, скорочення транзакційних витрат тощо. 

Дослідниками виявлено [2], що на підприємствах більшості  
розвинутих країн склалася комплементарна модель технологіч-
них і нетехнологічних інновацій. Підприємствам постсоціалісти-
чних країн, до яких належить Україна, властивий дисбаланс у 
бік використання організаційних та маркетингових інновацій, без 
технологічної інновації. Дослідження ролі і співвідношення тех-
нологічних і нетехнологічних (маркетингових та організаційних) 
інновацій в розвинутих та в транзитивних економіках доцільно 
розглянути скрізь призму умов інституціонального  середовища. 

В. Вишневський та В. Дементьєв [21] зазначають, що ресурсні, 
зокрема фінансові обмеження виступають лише зовнішньою  
причиною, що гальмує впровадження  технологічних інновацій, 
зокрема в Росії та в Україні. Ґрунтуючись на внеску нобелівського 
лауреата Д. Норта, який описав механізм консервації технологіч-
ної відсталості за умови неефективних інститутів, В. Вишневсь-
кий, В Дементьєв, В. Полтерович [49], І. Розмаїнський [52], 
О. Сухарєв [59] показують, що в названих  країнах склався госпо-
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дарський порядок, який обумовлює несприйнятливість до іннова-
цій. Дослідження особливостей цього порядку в контексті іннова-
цій з використанням інструментарію інституціональної теорії 
переконливо доводить, що сформовані внаслідок трансформацій-
них реформ 1990-х рр. інститути є неефективними в інноваційно-
му відношенні. Відсутність ефективного попиту на інновації з 
боку підприємств дослідники пояснюють концентрацією економіч-
ної влади на підприємствах в руках окремих індивідів та членів 
їх сімей [52], при тому що приватна економічна влада є найбільш 
цінним ресурсом, який дає власнику можливість отримання рен-
тного доходу та забезпечує більшу віддачу, ніж інвестиції в інно-
вації. Наступною причиною незацікавленості власників бізнесу 
інвестувати в інновації є нездатність держави захистити права 
власності та панування т. з. «коротких правил» як фактора еко-
номічного життя. Звідси випливає домінування короткострокових 
інтересів та «інвестиційна короткозорість» [21, с. 48]. Конкуренція 
за нові технології та якісні продукти замінюється конкуренцією 
за джерела влади [21, с. 47]. Одним із засобів отримати частку 
«владного ресурсу» є корупція, а також «інвестиції у владу» – 
фінансування діяльності політичних партій, просування своїх 
представників у державні та владні структури тощо. 

Наслідком такого стану стало інноваційне відставання низки 
постсоціалістичних економік від розвинутих країн. 

Правила ринкової гри в умовах загострення конкуренції вима-
гають від підприємців створювати конкурентні переваги іннова-
ційного характеру. Альтернативою технологічним інноваціям в 
країнах з слабкими інститутами стають менш витратні маркетин-
гові та організаційні інновації, які виконують роль субститутів 
технологічних інновацій. 

Автором сформульоване припущення, що в країнах з розвине-
ною інституціональною системою, яка сприяє інноваціям, техноло-
гічні і нетехнологічні інновації утворюють переважно комплемен-
тарну модель. В країнах з слабкими інститутами технологічні і не-
технологічні інновації переважно виступають в якості субститутів. 

Для підтвердження наведеної гіпотези досліджено кореляцій-
но – регресійну залежність між часткою підприємств з маркетин-
говими і організаційними інноваціями (з технологічною інноваці-
єю та без такої) та значеннями субіндексу «Інституційне середо-
вище» в складі Глобального індексу інновацій (Global Innovation 
Index) який щорічно розраховується фахівцями Лозанської школи 
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бізнесу INSEAD (Швейцарія). Результати розрахунків наведені в 
роботі [9]. 

Розраховано коефіцієнти кореляції значень субіндексу «Інсти-
туційне середовище», який входить до складу глобального індексу 
інновацій INSEAD, та частки інноваційно активних підприємств, 
в т.ч. з маркетинговими та організаційними інноваціями в зага-
льній кількості підприємств для країн ЄС-27, Ісландії, Норвегії, 
Хорватії та України за даними станом на 2008 р. 

Результати розрахунків показали задовільний позитивний  
кореляційний зв’язок на рівні від 0,57 до 0,61, що вказує на пря-
му залежність між названими величинами. Для обґрунтування 
гіпотези щодо впливу інституціонального середовища на співвід-
ношення технологічних і нетехнологічних, зокрема маркетинго-
вих та організаційних інновацій, проведений регресійний аналіз 
за допомогою пакету Microsoft Excel. 

Результати регресійного аналізу показали, що по мірі просу-
вання країн від низького до високого рівня індексу «Інститути» 
відбувається стійке зростання частки інноваційно активних під-
приємств, підприємств з маркетинговою та організаційною інно-
вацією, а також підприємств з маркетинговою та організаційною 
інновацією, які мають технологічну інновацію, в загальній  
кількості підприємств. 

Отримані результати підтверджують гіпотезу про комплемен-
тарний характер технологічних і нетехнологічних інновацій в 
країнах з більш розвиненим інституціональним середовищем. 

Було проаналізовано зміни частки підприємств з технологіч-
ними, маркетинговими та організаційними інноваціями в  
загальній кількості інноваційно активних підприємств залежно 
від умов інституціонального середовища. 

Виявлено позитивний кореляційний зв’язок на рівні 0,51 між 
значеннями субіндексу «Інституційне середовище» та відсотковою 
часткою підприємств з технологічною інновацією (незалежно від 
наявності організаційної та маркетингової інновації); позитивний 
кореляційний зв’язок на рівні 0,53 між значеннями субіндексу 
«Інституційне середовище» та відсотковою часткою підприємств з 
маркетинговою та організаційною інновацією, які мали техноло-
гічну інновацію; від’ємний кореляційний зв’язок на рівні – 0,52 
між значеннями субіндексу «Інституційне середовище» та відсот-
ковою часткою підприємств з маркетинговою та організаційною 
інновацією без технологічної інновації, в загальній кількості  
інноваційно активних підприємств. 
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Результати регресійного аналізу показали, що по мірі просу-
вання від країн з низьким значенням індексу інституціонального 
середовища до країн з високим значенням індексу зростає частка 
під-приємств, які впроваджують технологічні інновації, незалежно 
від наявності маркетингових та організаційних інновацій. Подіб-
ним чином зростає частка підприємств, які впроваджують маркети-
нгові та організаційні інновації та мають технологічну інновацію. 
Одночасно скорочується частка підприємств, які впроваджують 
маркетингові та організаційні інновації без технологічної інновації. 

Тобто на підприємствах країн з відносно слабкими інститутами 
маркетингові та організаційні інновації виступають субститутами 
технологічних інновацій. По мірі формування більш сприятливо-
го інституціонального середовища частка підприємств з марке-
тинговою та організаційною інновацією (без технологічної інно-
вації) скорочується. На зміну приходять здебільшого підприємст-
ва, які використовують одночасно технологічні і нетехнологічні 
інновації з метою створення синергетичного ефекту. 

В країнах з більш слабкими інститутами підприємства активно 
застосовують маркетингові та організаційні інновації, які в певній 
мірі виступають субститутами технологічних інновацій. По мірі 
формування більш сприятливого інституціонального середовища 
частка підприємств виключно з маркетинговою та організаційною 
інновацією (без технологічної) скорочується. На зміну приходять 
підприємства, які використовують одночасно технологічні і нетех-
нологічні інновації з метою створення синергетичного ефекту. 

За результатами проведеного дослідження виявлено, що впро-
вадження маркетингових інновацій набуває особливої актуально-
сті в періоди економічної нестабільності та за умови недостатньо 
розвинутого інституційного середовища, коли підприємства від-
чувають суттєві ресурсні обмеження. 

Нетехнологічні інновації є ефективним інструментом, який в 
короткотерміновому періоді дозволяє прискорити економічний 
розвиток в умовах ресурсних обмежень, а також інституціональ-
них дисбалансів і несприятливого інституціонального середови-
ща, зокрема в країнах з транзитивними економіками. 

Інституціональна реформа в країнах, що розвиваються, спря-
мована на подолання перешкод для інноваційної діяльності,  
зокрема пов’язаних з правами власності, має сприяти активізації 
НДДКР в довгостроковому періоді та переходу до інноваційного 
типу розвитку. 
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9.2. Інноваційні аспекти методики проведення дослідження 
якості сервісу в роздрібних магазинах самообслуговування 

за допомогою «Mystery Shopping» 
 
Актуальним завданням сьогодення є оцінювання рівня якості 

сервісного обслуговування в підприємствах сфери торгівлі, що 
виступає одним з головних інструментів конкурентної боротьби за 
споживача. Для цього найбільш прийнятною можна вважати 
методику проведення дослідження «Mystery Shopping» за допомо-
гою «таємничого» покупця. Це спеціальна маркетингова дослідна 
методика, що поєднує в собі класичні підходи спостереження й 
опитування та є ефективним і надійним інструментом поліп-
шення якості обслуговування споживачів [22, 50]. На даний час в 
усьому світі ця методика особливо часто застосовується в роздріб-
ній мережі, банках, ресторанах, готелях, мережах АЗС тощо.  
Незважаючи на обраний об’єкт дослідження, суть «Mystery 
Shopping» завжди однакова: дослідник виступає в ролі покупця і 
за спеціально розробленою програмою оцінює роботу персоналу за 
багатьма параметрами, починаючи від його зовнішнього вигляду 
і завершуючи його ставленням до покупця. Але ж, специфіка 
об’єкта дослідження може впливати на параметри оцінки, форму-
вати етапи дослідження, визначати власне портрет «таємничого 
покупця», а також характер і форму взаємодії і управління учас-
никами системи маркетингових досліджень. Частіше за все, існу-
юча методика найбільш вдало дозволяє оцінити роботу лише од-
ного співробітника певного підприємства сфери послуг, з яким 
безпосередньо контактує «таємничий» покупець під час дос-
лідження. Специфікою ж подібного дослідження в магазинах 
роздрібної торгівлі, які працюють на засадах самообслуговування, 
є те, що в них контакт клієнта відбувається як мінімум з трьома 
фахівцями з продажу, а саме продавцем з відділу само обслуго-
вування, продавцем з відділу, який здійснює продаж або відпуск 
товарів через прилавок та касиром. Крім того, близько 70%  
продажів в магазині цього типу відбувається без залучання  
продавця – тільки безпосередньо інструментами мерчандайзингу. 
Все це призводить не тільки до збільшення кількості параметрів 
оцінки якості сервісного обслуговування певним «таємничим» 
покупцем, але й до необхідності перегляду загального алгоритму 
її здійснення в магазині самообслуговування та розробки системи 
управління цим процесом. 
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Таким чином ефективність дослідження за допомогою 
«Mystery Shopping» залежить від того, наскільки вдало здійснено 
розробку методики її проведення відповідно до специфіки об’єкту, 
що вивчається. В цьому зв’язку в методиці проведення цього дос-
лідження для роздрібних магазинів самообслуговування можна 
запропонувати наступні етапи: 

1. Вибір портретів «таємничих» покупців, який визначається в 
процесі сегментування. 

2. Розробка сценаріїв поведінки «таємничих» покупців. 
3. Розробка алгоритму проведення маркетингового досліджен-

ня в конкретному магазині. 
4. Розподіл функцій між учасниками дослідження. 
5. Побудова графіку візитів до торговельного підприємства. 
6. Робота з потенційними «таємничими» покупцями. 
7. Обробка результатів дослідження та аналіз отриманих даних. 
На теперішній час вченими, які досліджують проблеми роз-

витку теорії і практики менеджменту та адміністрування  
питання щодо організації і управління процесами маркетингових 
досліджень не висвітлені достатньо широко. Аспекти, які стосу-
ються розподілу інформаційних та управлінських потоків при 
проведенні досліджень «Mystery Shopping», було розглянуто в 
деяких наукових роботах [56], але комплексно інструментарій 
управління даним типом дослідження має потребу в уточнені. 

Дуже важливим етапом методики проведення «Mystery 
Shopping» є вибір «таємничого» покупця для проведення оцінки. 
У разі коли мова йде про магазин, який за стратегією позиціо-
нування орієнтований на 

Один-три чітко означених сегменти з вибором дослідників та 
моделлю їхньої поведінки не виникає складностей. Але ж якщо 
торгівельне підприємство або мережа чітко не може визначити 
портрет свого споживача стандартними методами, або у разі про-
ведення сегментування результат складається із кількості понад 
10 сегментів (наприклад, як у мереж супермаркетів) є сенс відмо-
витися від стандартних критеріїв сегментування і розробити  
власні, важливі індивідуально для даного підприємства. 

Зважаючи на те, що основне завдання проведення сегментації 
споживачів роздрібного торгівельного підприємства – це виявлен-
ня загальних закономірностей поведінки покупців під час  
здійснення покупок і їхніх очікувань від якості обслуговування в 
певному торгівельному підприємстві, то серед поведінкових ознак 
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найбільш доцільним представляється виділення двох критеріїв: 
частота відвідування магазина й обсяг здійсненої купівлі. При 
цьому обрані критерії є незалежними від соціально-демографічних, 
географічних та інших характеристик покупців магазину. Голов-
ним принципом проведення такої сегментації ринку роздрібного 
торгівельного підприємства є визначення того, як часто й у якій 
кількості в магазин надходять грошові потоки від певних покуп-
ців при інших рівних їхніх характеристиках. Завдяки такому 
підходу кількість сегментів можна звузити до дев’яти, як наве-
дено у табл. 9.2. 

 
Таблиця 9.2. Сегменти, що пропонуються для проведення 
«Mystery Shopping» у магазині самообслуговування 

 

Сегмент 
Критерії 

обсяг здійсненої купівлі частота відвідування магазину 
1 

Малий 
Низька 

2 Середня 
3 Висока 
4 

Середній 
Низька 

5 Середня 
6 Висока 
7 

Великий 
Низька 

8 Середня 
9 Висока 

 
Результатом сегментації як першого етапу методики «Mystery 

Shopping» повинне бути визначення тих стандартів роботи  
магазина, які будуть відповідати очікуванням певного сегмента 
споживачів з метою збільшення його лояльності даному торгі-
вельному підприємству, що буде проявлятися в підвищенні часто-
ти відвідування магазина й обсягу здійснених у ньому покупок. 

На основі виділеного рівня очікувань кожного сегменту значно 
легше побудувати типові моделі поведінки «таємничого» покупця 
в торгівельному залі. В цілому можна виділити до 20 показників 
очікувань покупців, які належать до того чи іншого сегменту. 
Відповідно приналежності до сегменту рівень очікувань буде  
змінюватися від низького до високого, що і буде формувати ту чи 
іншу модель поведінки «таємничого» покупця та визначати їхню 
потрібну кількість для адекватної оцінки ситуації у магазині. 
Такий підхід дозволяє оцінити існуючу диференційованість в 
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обслуговуванні представників різних сегментів, штучно створити 
ситуації, які виникають у щоденній роботі, надати частину  
легенди для «таємничого» покупця. 

Але ж незважаючи на власну поведінку в магазині, «таємни-
чий» покупець повинен діяти по певному розробленому алгорит-
му проведення даного маркетингового дослідження [15], який 
передбачає вивчення чотирьох груп непов’язаних між собою фак-
торів (зовнішньої та внутрішньої привабливості магазину, роботи 
над асортиментом товарів та привабливості персоналу), оцінка 
яких повинна дати «таємничому» покупцеві інтегральну оцінку 
роботи магазина, що виражатиметься у його загальному вра-
женні від відвідування даного торгівельного підприємства. 

 
Таблиця 9.3. Розподіл «таємничих» покупців протягом тижня за 
шаховим принципом з прикладом розподілу часу у сегменті К7 

 

Об’єкт Магазин 1 

День тижня 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

Представник 

1 8:00 К6 К5 К4 К3 К2 К1 

2 К8 9:00 К6 К5 К4 К3 К2 

3 К9 К8 10:00 К6 К5 К4 К3 

4 К1 К9 К8 11:00 К6 К5 К4 

5 К2 К1 К9 К8 12:00 К6 К5 

6 К3 К2 К1 К9 К8 13:00 К6 

7 К4 К3 К2 К1 К9 К8 14:00 

8 К5 К4 К3 К2 К1 К9 К8 

9 К6 К6 К6 К3 К2 К1 К9 

10 15:00 К1 К6 К4 К3 К2 К1 

11 К8 16:00 К1 К5 К4 К3 К2 

12 К9 К8 17:00 К6 К5 К4 К3 

13 К1 К9 К8 18:00 К6 К5 К4 

14 К2 К1 К9 К8 19:00 К6 К5 

15 К3 К2 К1 К9 К8 20:00 К6 

16 К4 К3 К2 К1 К9 К8 21:00 

17 К5 К4 К3 К2 К1 К9 К8 

18 К6 К5 К4 К3 К2 К1 К9 

19 10:00 К6 К5 К4 К3 К2 К1 

20 К8 18:00 К6 К5 К4 К3 К2 
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Наступним етапом методики проведення даного дослідження є 
розподіл функцій між усіма учасниками процесу, які насамперед 
повинні бути чітко викладені та піддаватися контролю з боку 
керівників. Доведення алгоритму дій до «таємничого» покупця 
повинне бути здійснено за допомогою тренінгів, що організуються 
для них з метою ознайомлення зі сценаріями поведінки та  
специфікою заповнення анкети. Також при цьому важливо раці-
онально розподілити «таємничих» покупців за часом відвідування 
магазину. Приклад такого графіку відвідування певного магази-
ну «таємничими» покупцями наведено в табл. 9.3. 

Підхід запропонований в табл. 9.3 до розподілу респондентів 
дозволяє охопити оцінкою всі складові якості сервісу в магазині 
самообслуговування представниками кожного сегменту кожний 
день тижня та кожний час дня, охопив весь період дослідження. 
Разом із тим досягається потрібна «таємничому» покупцю невпі-
знанність, оскільки кількість представників кожного сегменту 
близько 20, що обумовлено заздалегідь розрахованою вибіркою. 
Для збору інформації в період найбільшого навантаження в робо-
ті магазину пропонується більш ретельно вивчити якість сервісу в 
ньому в час найбільшого скупчення відвідувачів, наприклад 
10:00 та 18:00 (табл. 9.3), для чого і вважається за потрібне виді-
лити цей час для повторного дослідження представниками  
певного сегменту. 

Час проведений «таємничим покупцем» в супермаркеті  
залежить від кількості факторів, що оцінюються, серед яких най-
вагомішими є площа об’єкту та кількість асортиментних позицій. 
Також існує обмеження, що час проведений респондентом в  
магазині не може бути менше ніж 15 хвилин. Питання, що стосу-
ються того, як потрібно використати час, який повинен провести 
респондент в торговельному підприємстві, на що потрібно зверну-
ти увагу, як звертатися до працівників і інші аспекти досліджен-
ня розкриваються в процесі сфокусованого тренінгу для «таємни-
чих» покупців. Логічним закінченням тренінгу є складання  
заліку кожним «таємничим» покупцем. Саме під час тренінгу 
розкриваються сценарії поведінки, загальний алгоритм прове-
дення дослідження, який визначає послідовність дій щодо прове-
дення оцінки, тощо. 

Залежно від сценарію поведінки «таємничий» покупець на деякі 
параметри роботи магазина може звертати більш пильну увагу, а 
деякі будуть носити лише ознайомлювальний характер. Чим точні-
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ше буде прописаний сценарій поведінки певного представника 
сегменту, що досліджується, тим менше часу буде затрачено та 
менше проблем виникне при вивченні ситуації щодо рівня сервісу 
в магазині. Головне при цьому – це чітко прописати для «таємни-
чого» покупця його очікування від роботи даного торгівельного 
підприємства та фактори найбільш пильної його уваги. Приклад 
сценарію поведінки «таємничого» покупця наведено в табл. 9.4. 

 
Таблиця 9.4. Приклад сценарію поведінки таємного покупця 

 

Сегмент Сценарій поведінки «таємничого» покупця 

К1 … 
К2 Магазин відвідує не часто і купує малий обсяг товару; не звертає особ-

ливої уваги на паркінг (якщо воно не доставляє незручностей); до 
прилеглої до магазину території та зони входу досить вимогливий – 
бажає бачити її чистою і доглянутою, без перешкод для входу в мага-
зин (машини, ожеледь), а також із зручним сумковим вузлом і розділе-
ним потоком входу-виходу; при вході в торговий зал для здійснення 
покупок бере ручну корзину, а тому ширина проходів йому достатня; до 
клімату в торговому залі байдужий, бажає швидко знайти потрібний 
йому товар і покинути магазин; до ширини і глибини асортименту такий 
покупець не вимогливий, як правило йому потрібна тільки група А, 
легко погоджується на товари-замінники з групи А, однак такий поку-
пець при виборі товарів пред’являє досить жорсткі вимоги до наявності 
товарів на полицях, відповідності цінників; до свіжості товарів відно-
ситься досить байдуже – те, що йому здається не свіжим не бере, але 
при цьому нікому не говорить (продавцям, адміністраторам) про несві-
жий товар, здатний «перерити» всю викладку в пошуках товару з най-
більш новою датою; з рекламних оголошень такого покупця цікавлять 
найчастіше акції, взявши участь в яких він може отримати бонус; до 
інформаційних оголошень виявляє байдужість, цікавлять найчастіше 
такі, в яких мова йде про зниження ціни, склад салатів та інше; вимог-
ливий до зовнішнього вигляду торгового персоналу і товару (звертає 
увагу на чистоту та охайність); до продавців не за прилавком – байду-
жий; від касирів вимагає тільки одного – швидше відпустити його з каси, 
швидше обслуговувати покупців в черзі перед ним, при цьому йому 
байдуже скаже йому касир «Дякую за покупку!», але буде задоволений, 
якщо таке трапиться; втрата часу в черзі змушує його стати дратівли-
вим, не дивлячись на невелике замовлення його самого, більш схиль-
ний, погодиться на чергу, якщо продавець надасть йому увагу (привіта-
ється, проконсультує, посміхнеться), в іншому випадку схильний зроби-
ти продавцям за прилавком зауваження про їх погану роботу або на 
будь-яку іншу тему, яка представить торгову точку в невигідному світлі 

К3 – К9 … 
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Як видно з табл. 9.4, відповідно до свого сценарію поведінки 
«таємничий» покупець має певні очікування від роботи магазина, 
які можуть підтвердитися в процесі дослідження, а можуть і ні. У 
результаті можна буде одержати оцінку щодо того, чи пере-
вершив магазин наявні очікування покупців, відповідав їм або за 
якимись показниками не дотяг до них. Подібну відповідь можна 
буде одержати після виставлення «таємничими» покупцями оці-
нок параметрам роботи магазина при заповненні анкети. 

Що стосується заповнення анкети, то «таємничий» покупець 
може зіштовхнутися з проблемою значної кількості запитань в 
анкеті, яку респондент повинен заповнити не пізніше чим через 
15 хвилин після здійснення візиту. Кількість запитань визнача-
ється алгоритмом проведення оцінки. При визначенні оптималь-
ної їх кількості, треба врахувати, що відмова від розгляду певного 
фактора може зашкодити об’єктивності висновків. Тому, незва-
жаючи на існування ризику плутанини «таємничого» покупця, 
об’єктивність висновків є прерогативою, тому слід більше уваги 
приділити його підготовці до візитів та систематизації факторів 
для аналізу у певні групи. 

Підготовка «таємничого» покупця до візиту при «Mystery 
Shopping» в об’єктах самообслуговування має теж зазнати змін. 
Того рівня підготовки респондента, який пропонується  
агентствами, що працюють через Інтернет, вже недостатньо.  
Дослідження роботи магазину формату магазина самообслугову-
вання вимагає детальної підготовки потенційних «таємничих» 
покупців та потребує заміни віддаленого контакту (отримання 
матеріалів через Інтернет) безпосередньою бесідою (отримання 
матеріалів під час тренінгу). Відповідно змінюється і сама форма 
надання навчальних матеріалів та інструкцій до дії. Все це необ-
хідно з метою надання «таємничому» покупцю більшої кількості 
знань, що визначає необхідність розробки «Методики навчання 
таємного покупця», яка складається із двох частин: 

1. Методичні вказівки з поведінки «таємничих» покупців  
згідно сценаріїв. 

2. Методичні вказівки із заповнення анкети «таємничого»  
покупця. 

Недоліком цього підходу є значні витрати часу на розробку 
матеріалів, навчання, підбір команди. Але перевагою стає добре 
підготовлена команда з оцінки рівня якості купівельного сервісу 
в магазинах самообслуговування, яка в умовах дії єдиних корпо-
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ративних стандартів обслуговування покупців, спроможна за  
досить короткий термін (1 тиждень) зібрати значну кількість  
даних, що при належному технічному оснащенні дає актуальні 
дані про роботу торгівельного об’єкту. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що інновацій-
ними аспектами методики проведення дослідження якості сервісу 
в роздрібних магазинах самообслуговування за допомогою 
«Mystery Shopping» є: 

1. Інновації в сегментуванні; 
2. Перерозподіл управлінських функцій; 
3. Формування спеціалізованої команди «таємничих» покупців; 
4. Перехід від диференційованого графіку візитів до постійного; 
5. Отримування більш деталізованих даних, які дають уяву 

про різний ступінь задоволеності різними сегментами. 
Характерною тенденцією сьогодення для роздрібних операторів 

є набуття конкурентоспроможності за рахунок інновацій в діяль-
ності підприємства. Ці інновації можуть стосуватися будь-якої 
діяльності підприємства: фінансової, операційної, кадрової, заку-
півельно-збутової, сервісної тощо. Споживача послуг рітейлу вже 
складно здивувати асортиментом, цінами, акціями, лотереями 
тощо. Конкурентоспроможність в рітейлі найбільшим чином стала 
залежати від сервісної діяльності торгівельного підприємства. 
Запропоновані інноваційні аспекти методики проведення дослі-
дження якості сервісу в роздрібних магазинах самообслуговуван-
ня за допомогою «Mystery Shopping» по суті стосуються лише час-
тини, яка відповідає за моніторинг операційної та сервісної дія-
льності, але у сучасному світі стає значним інструментом підтри-
мки конкурентоспроможності оператора рітейлу. 

 
 

9.3. Організаційні та функціональні складові 
внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг 

 
Сучасний вектор глобалізаційного розвитку посилює динаміку 

ведення бізнесу в сфері послуг. Це явище спричинене декількома 
притаманними сьогоденню чинниками. По-перше, обмеженість 
ресурсів, посилення конкуренції, наслідки кризових явищ тощо, 
негативно впливають на кон’юнктуру ринку і з метою забезпечен-
ня ефективного збуту посилюють сервісну складову у виробничій 
сфері, по-друге, діяльність підприємств невиробничої сфери забез-
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печує більшу прибутковість. Швидкість та інтенсивність змін, що 
відбуваються в бізнес-середовищі, вимагають від топ-менеджменту 
пошуку конкурентних переваг всередині підприємства (ресурсний, 
виробничий, людський потенціал) й розробки і використання в 
операційній діяльності нових маркетингових підходів, до яких 
слід віднести концепцію внутрішнього маркетингу. 

Еволюція теорії внутрішнього маркетингу пов’язана з дослі-
дженнями закордонних вчених-економістів, представників трьох 
основних наукових шкіл, зокрема: Американської школи (школа 
«маркетинг-менеджменту»), Європейської школи (школа марке-
тингу відносин), Скандинавської (Північної) школи (школа мар-
кетингу послуг). Висвітленні ними наукові підходи й концептуа-
льні основи теорії маркетингу дозволили визначити сутність, 
окреслити функції і охарактеризувати процес внутрішнього  
маркетингу в організації діяльності підприємств. 

Сфера послуг, як правило, є найбільш висококонтактною. 
Продаж послуги відбувається в процесі зустрічі споживача і вироб-
ника послуг, а отже виробник послуги стає частиною результату 
обслуговування, частиною самої послуги, тому якість обслугову-
вання є невіддільною від якості виробництва і надання послуг. 

Згідно теорії Ф. Котлера, маркетинг послуг розглядається як 
окремий напрямок, що ґрунтується на класичному переліку  
якостей послуг. Загальні риси послуг, такі як невідчутність  
(нематеріальність), невіддільність від виробника (споживання в  
момент створення), не постійна якість, неможливість накопичен-
ня заздалегідь, в сучасних умовах спричинюють необхідність  
покращення їх якості, а це в свою чергу стає підґрунтям для  
використання в операційній діяльності підприємств сфери послуг 
концептуальних засад внутрішнього маркетингу. В діяльності 
таких підприємств на перший план виходить комплексне задо-
волення потреб споживача, для якого все більш важливим стає 
якість обслуговування, кваліфікація персоналу, компетентність, 
культура, естетична складова тощо. 

Класифікація послуг дозволяє виокремити відмінні риси кож-
ного виду послуг, визначити їх специфіку та запропонувати  
конкретні дії для вирішення поставлених задач щодо якісного 
задоволення потреб споживача. В такому аспекті внутрішній  
маркетинг перед усім слід розглядати як дії чи процес. 

Узагальнений підхід до класифікації послуг запропонував 
К. Лавлок. В основі розробки даної класифікації послуг лежить 
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два підходи: на кого (чи на що) направлені послуги; відчутні вони 
на дотик чи ні. При цьому К. Лавлок підкреслює важливість  
внутрішнього маркетингу, як істотного фактора успіху в органі-
зації і здійсненні діяльності підприємств сфери послуг. Наведені 
в табл. 9.5 характеристики є базовими в класифікації послуг. 

 
Таблиця 9.5. Узагальнений підхід до класифікації послуг згідно 
теорії К. Лавлока [31] 

 

Характеристика дії Види послуг 

Відчутні дії на дотик, направ-
лені на тіло людини 

Система охорони здоров’я, пасажирський  
транспорт, спортивні заклади, салони краси, 
суспільне харчування тощо 

Відчутні дії на дотик, направ-
лені на товари та інші фізичні 
об’єкти 

Вантажні перевезення, ремонт і обслуговування 
обладнання, охорона, побутові послуги, ветери-
нарні послуги 

Невідчутні дії на дотик, напра-
влені на свідомість людини 

Освіта, радіо, телебачення, інформаційні послуги, 
театри, кіно, музеї 

Невідчутні дії на дотик з 
невідчутними активами 

Банківські послуги, юридичні та консалтингові послу-
ги, страхування, операції з цінними паперами 

 
В літературних джерелах використання терміну «внутрішній 

маркетинг» (internal marketing) вперше було запропоновано у 
1976 р. представником Американської школи маркетингу послуг 
Леонардом Беррі, а у 1979р. представником Північної школи ма-
ркетингу послуг Крістіаном Гренроосом. 

Запропонований Л.Беррі підхід, який в подальшому був  
підтриманий А.Парасураманом, можна вважати основоположним 
у визначенні поняття внутрішній маркетинг. На його думку,  
внутрішній маркетинг – це залучення, розвиток, мотивація й 
утримання кваліфікованого персоналу працею, що пропонується і 
задовольняє потреби працівника. Отже, з одного боку внутрішній 
маркетинг розглядається як філософія ставлення до працівника 
як до внутрішнього клієнта, а з іншого, – як стратегія створення 
роботи-продукту у відповідності до потреб працівника-клієнта. 

Брун М. визначає внутрішній маркетинг як «систематичну  
оптимізацію внутрішньофірмових процесів засобами маркетинго-
вого і кадрового менеджменту, що призводить до перетворення 
маркетингу в філософію підприємства завдяки послідовній і  
одночасній орієнтації на клієнта і персонал» [20]. Таке тракту-
вання внутрішнього маркетингу фактично наближає це поняття 
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до HR-менеджменту і орієнтується на формування корпоративної 
культури, яка сприяє зростанню мотивації співробітників, їх  
відповідальності за результати своєї праці, лояльності й впевне-
ності в конкурентоспроможності підприємства. В кінцевому  
підсумку все це відбивається на підвищенні продуктивності й 
виконуваних персоналом функціональних обов’язків. 

З одного боку такий підхід передбачає побудову відносин підп-
риємства з працівником на етапі відбору і прийняття його на  
роботу, а в подальшому оцінку та атестацію персоналу з метою 
визначення відповідності посаді, що працівник обіймає, і здійс-
нення ротації. В такому прояві відносини між підприємством і 
працівником розглядаються як відносини «виробника» з «клієн-
том», і створення відповідно до потреб працівника такого продук-
ту як «робота». «Платою» працівника за «роботу» стає виконання 
ним посадових обов’язків та функцій відповідно до поставленої 
мети та корпоративних стандартів підприємства. 

З іншого боку, для швидшого засвоєння працівниками правил 
роботи повинна бути створена система неперервного навчання у 
найзручніших формах (з відривом чи без відриву від виробництва, 
проведення семінарів, бізнес-тренінгів, наставництво, самостійне 
навчання, коучинг тощо), що націлена на формування команди 
однодумців об’єднаних для досягнення генеральної мети діяльно-
сті підприємства. Таким чином головна мета внутрішнього мар-
кетингу полягає у формуванні колективу, команди однодумців-
професіоналів, які однаково розуміють мету і завдання підприєм-
ства, усвідомлюють власну відповідальність і готові докласти ма-
ксимум зусиль, вмінь і навичок для досягнення місії, окресленої 
мети і виконання завдань [38]. Згодом, запро-поновані теоретичні 
підходи Л. Беррі, А. Парасурамана й М. Бруна були доповнені 
обґрунтуванням важливості мотивації персоналу. 

П. Друкер і Ф. Котлер, як представниками Американської 
школи «маркетинг-менеджменту», в подальших дослідженнях 
акцентували увагу на доцільності управлінської складової в  
концепції внутрішнього маркетингу. 

Значний внесок в розвиток теорії внутрішнього маркетингу 
внесли представники Північної школи маркетингу послуг. Згідно 
моделі К. Гренрооса, внутрішній маркетинг націлений на персо-
нал фірми, що контактує з клієнтами [3]. К. Гренроос вперше ви-
користовує терміни «внутрішній продукт» та «внутрішній спожи-
вач», а система внутрішнього маркетингу, на його думку, склада-
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ється з двох рівнів: стратегічного і тактичного. Основна ідея внут-
рішнього маркетингу, запропонована К. Гренроосом, полягає в 
тому, що персонал організації має бути мотивованим на  
усвідомлене обслуговування клієнтів, клієнтоорієнтованість і  
зацікавленість в результатах роботи за допомогою активного  
застосування маркетингового підходу до внутрішньоорганіза-
ційного ринку співробітників [1, 4]. 

Представники Скандинавської школи маркетингу послуг  
запропонували таку модель внутрішнього маркетингу, яка  
базується на застосуванні загального управління якістю на сер-
вісному підприємстві. В такому аспекті внутрішній маркетинг  
повинен не лише задовольняти потреби працівників (контактного 
персоналу), а й мати на них вплив. Працівники мають бути усві-
домлено мотивованими на якісні стандарти обслуговування  
«зовнішніх» споживачів [47]. 

Науковці Європейської школи маркетингу М. Рафік, П. Ахмед, 
В. Льюіс, Н. Пірсі, Л. Харріс в своїх дослідженнях значно розши-
рили коло питань в концепції внутрішнього маркетингу та адап-
тували її до практичного застосування. В такому аспекті внут-
рішній маркетинг розглядався як діяльність із впровадження 
стратегії та управління змінами [6]. 

Зокрема дослідники М. Рафік та П. Ахмед запропонували  
розглядати внутрішній маркетинг як комплекс планомірних дій з 
подолання опору персоналу змінам, мотивації та інтеграції  
персоналу з метою ефективної реалізації корпоративних і  
функціональних стратегій [8]. 

Разом з тим слід відмітити, що в 80-х роках суттєвий доробок в 
розвиток концепції внутрішнього маркетингу здійснили і вітчиз-
няні науковці, зокрема Б.З. Мільнер. В своїх працях він приділяв 
увагу так званому «внутрішньому госпрозрахунку» і системному 
підходу в теорії організації [54, 60]. 

З розвитком ринкових відносин і посиленням процесів глоба-
лізації змінюються цілі, підходи, інструменти та понятійно-
категорійний апарат внутрішнього маркетингу. Зокрема Ж. Яанг, 
дає наступне визначення дефініції «внутрішній маркетинг»,  
розглядаючи його як філософію управління людськими ресурса-
ми організації, як єдиний управлінський процес інтеграції  
великої кількості функцій організації [12]. 

Отже, узагальнюючи вищевикладені підходи науковців можна 
сказати, що внутрішній маркетинг – це планомірні дії які напра-
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влені на адаптивність, мотивацію й міжфункціональну та кому-
нікативну інтеграцію працівників з метою створення мотиво-
ваного і клієнтоорієнтованого персоналу здатного ефективно реа-
лізувати стратегію підприємства щодо якісного обслуговування і 
задоволення зовнішніх і внутрішніх клієнтів. 

Характерними ознаками процесу реалізації концепції внутрі-
шнього маркетингу в діяльності сучасного сервісного підприємства 
залишається пріоритетність та задоволеність споживача (внутрі-
шнього і зовнішнього), ініціативність, швидкість та адаптивність 
контактного персоналу, з однієї сторони, та цілевстановлення, 
система забезпечення процесу навчання працівників та надання 
ними послуг й взаємовідносини всередині персоналу, з іншої. 

Отже, діяльність сучасних підприємств сфери послуг повинна 
бути побудована на таких основних принципах внутрішнього  
маркетингу як: безпосередній пріоритет споживача (задоволення 
потреб), посилення ролі комунікацій та інформації (адаптивність 
до середовища, швидкість та ініціативність у прийнятті рішень 
контактним персоналом), творчість (передбачення тенденцій май-
бутнього, створення нового унікального продукту і якісний сервіс). 

Як управлінська функція, внутрішній маркетинг дозволяє 
комплексно вирішувати питання щодо: 

– організаційного забезпечення процесу і здійснення якісного 
обслуговування; 

– координації взаємодії між персоналом та власником бізнесу 
(роботодавцем), а також між контактним персоналом і спожи-
вачами послуг; 

– мотивації персоналу і ефективної реалізації корпоративної 
стратегії тощо. 

Використання маркетингового інструментарію та спеціальних 
методів роботи з потенційними й існуючими споживачами і персо-
налом фірми дозволяє топ-менеджменту вирішити низку задач, а 
саме: чітко ідентифікувати потреби споживачів з можливостями 
фірми по їх задоволенню, розробити і реалізувати управлінські 
рішення щодо формування попиту на послуги та організації ефек-
тивного їх збуту, структурувати і вирішувати проблеми, пов’язані 
з досягненням поставлених цілей діяльності фірми на ринку. 
Вищеозначене підкреслює необхідність вирішення проблем, що 
стосуються визначення, оцінювання, розвитку та моделювання 
компетенцій персоналу залежно від видів діяльності фірми. 

Питанням формування системи компетенцій персоналу,  
оцінки компетентності працівників, розробки моделі компетенцій 



 
466 

та методики діагностики конкурентної компетенції підприємства 
приділяє увагу в своїх працях велика кількість науковців, зокре-
ма Р. Вуд, Т. Пейн, Дж. О’Шонессі, М. Армстронг, Дж. Робертс, 
Р. Боятзіс, Д. МакКлелланд, Х. Хершген, Л. Сохонь, А. Кибанов, 
І. Дуракова, Н. Треньов, І. Єрмакова, М. Виноградський, І. Бала-
банова, С. Леонова, О. Сардак, І. Мойсеєнко. Разом з тим, певні 
питання, що висвітлені в опублікованих працях, залишаються не 
повністю розкритими, і потребують здебільшого змістовного напо-
внення. Зокрема це стосується методики формування моделі ком-
петенцій контактного персоналу та оцінки його результативності. 

Для побудови моделі компетенцій контактного персоналу з ура-
хуванням індикаторів оцінювання його результативності спочатку 
доцільно визначитись з тлумаченням таких понять як компетенція 
та компетентність. В більшості літературних джерел «компетенція» 
розуміється як поінформованість, обізнаність, кваліфікація,  
результативність. Відповідно під поняттям «компетентність», які 
іноді ототожнюються, розуміється сукупність таких складових як 
освіченість, майстерність, обдарованість особистості тощо [66].  
Отже, компетенція є елементом більш широкого поняття компе-
тентності, яке в свою чергу формує «якість» персоналу (обізнаність, 
оволодіння знаннями, уміннями, навичками, набуттям досвіду). 

Використання компетентністного підходу до оцінки контакт-
ного персоналу підприємств невиробничої сфери, враховуючи 
специфічну природу послуг, доповнює традиційні методики  
(наприклад тестування) і орієнтується на оцінку персоналу в реа-
льній робочій обстановці. Тобто, щоб чітко визначитись з якостя-
ми працівника, що безпосередньо контактує зі споживачем послу-
ги в момент її створення, доцільно здійснити аналіз його роботи 
за окремими компонентами. Це дозволить розробити перелік 
критеріїв для оцінки компетенцій, побудований на аналітичній 
оцінці дій, рішень, поведінки в кожному конкретному випадку 
(ступінь задоволеності споживача послуги). Прикладом може бути 
визначення рівня керування автомобілем. З однієї сторони можна 
водія протестувати, щоб дізнатись чи вміє він керувати авто, а з 
іншої, перевірити його вміння і навички за кермом [37]. 

Модель компетенцій, з одного боку, являє собою сукупність 
ключових компетенцій контактного персоналу (портрет «ідеаль-
ного співробітника»), необхідних для вирішення бізнес-задач, 
досягнення поставлених цілей і успіху підприємства, з іншого 
боку, вона є ефективним інструментом управління. 
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В основі формування моделі знаходяться корпоративні  
(загальні для всієї компанії вимоги); менеджерські (орієнтовані 
на керівників); професійні (знання та вміння, що характеризують 
людину як фахівця) та технічні види компетенцій, що віддзерка-
люють стратегію, цінності та конкурентні переваги підприємства. 

Реалізуючи на практиці модель компетенцій менеджментом під-
приємства повинні бути розроблені індикатори, що підлягатимуть 
оцінці. Такими індикаторами можуть бути: приклади успішної чи 
неуспішної поведінки персоналу, що призводять до певного рівня 
ефективності; дії і рішення виробника послуг, що впливають на сту-
пінь задоволеності їх споживача; показники результативності праці 
контактного персоналу; позитивні і негативні особистісні якості пра-
цівника (взаємодія, комунікабельність тощо). 

Застосування моделі компетенцій в діяльності підприємств сфе-
ри послуг дозволяє оцінити контактний персонал не лише за  
абстрактними особистісними якостями, а за показниками, що ви-
значають успішність їх роботи, оцінити професійні дії і поведінку,  
розробити відповідну програму професійної підготовки тощо. 

Для більшості підприємств невиробничої сфери, працівники 
яких здійснюють продаж певного абстрактного продукту, досить 
важко чітко донести до споживача корисність їх діяльності з  
надання певного виду послуг. Наприклад, банківську послугу 
неможливо відчути на дотик, її неможливо оцінити в процесі 
створення, як будь-яку іншу послугу, тому банківським установам 
доцільно розробляти і використовувати стандарти роботи з клієн-
тами, які мають бути реалізовані через інструментарій корпора-
тивної культури і визначені корпоративним кодексом. 

Формування корпоративної культури завжди пов’язане з  
рядом інновацій, які направлені на досягнення бізнес-цілей і 
збереження конкурентоспроможності фірми. Згідно досліджень 
Американської асоціації менеджерів, вміння створювати та  
розвивати корпоративну культуру, яка стимулює інновації та 
ефективно управляє змінами, відноситься до числа перших трьох 
пріоритетів розвитку будь-якого бізнесу [43]. 

Г.Л. Хаєт визначає корпоративну культуру як систему ціннос-
тей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також 
ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів, які 
склалися в організації або її підрозділах за час діяльності та які 
приймаються більшістю співробітників [63]. На практиці найчас-
тіше корпоративну культуру представляють у вигляді двох умов-
них організаційних рівнів. На верхньому рівні представлені ви-
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димі фактори такі як одяг, символи, робоча атмосфера тощо. На 
другому, більш глибокому, рівні розміщуються цінності та норми, 
які визначають і регламентують поведінку співробітників компа-
нії. Цінності другого рівня тісно пов’язані з візуальними образами 
(слоганами, церемоніями, діловим стилем та ін.), вони віддзерка-
люють внутрішню філософію. Такі цінності розробляються з ура-
хуванням мети діяльності і мають бути підтриманими співробіт-
никами організації, кожен робітник компанії повинен розділяти 
їх або хоча б показувати свою лояльність по відношенню до  
прийнятих корпоративних цінностей. Однак, якщо більш деталь-
но вивчити природу зазначених факторів, то їх необхідно від-
нести до елементів формування іміджу компанії із характерними 
стратегічними цілями. Тому, в такому випадку, до корпоративної 
культури вони мають опосередковане відношення. 

З іншого боку, корпоративну культуру, можна розглянути як 
усталений психологічний клімат роботи в компанії. З поняттям 
корпоративної культури тісно пов’язані питання субординації 
відносин, трудової дисципліни, контролю поставлених задач, з 
боку керівництва, задоволеності з боку робітників своєю роботою 
тощо [53]. 

Основними чинниками, що визначають корпоративну культуру 
і дозволяють реалізувати концепцію внутрішнього маркетингу в 
операційній діяльності підприємств сфери послуг є особисті оцінки, 
переконання і судження керівників (менеджерів), які відповідаль-
ні за організацію і реалізацію процесу роботи з клієнтами та при-
йняття рішень контактним персоналом. Посередником між керів-
ником (менеджером) та його клієнтами є співробітники (персонал). 
Тому так важливо розуміти, що всі проблеми у взаємовідносинах з 
клієнтами беруть свій початок з взаємовідносин у колективі. 

Згідно існуючих підходів зарубіжних та вітчизняних економіс-
тів інструменти внутрішнього маркетингу використовують в  
діяльності підприємства для навчання та ефективної мотивації 
працівників, які безпосередньо контактують із клієнтами, що 
впливає на якість послуг; формування системи взаємовідносин 
підприємства і персоналу, що віддзеркалюється у внутрішньо-
фірмовій філософії ведення бізнесу; реалізації стратегії під-
приємства, що дозволяє розробити низку оперативних та страте-
гічних заходів і прийняти необхідне управлінське рішення тощо. 

Отже, внутрішній маркетинг являє собою комплексний підхід, 
інструменти якого дозволяють: приймати участь колективу в 
обговоренні та реалізації планових показників, в т.ч. марке-
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тингових, з метою залучення працівників до управління підпри-
ємством, підвищення їхньої відповідальності; регулярно інформу-
вати колектив про перебіг реалізації планів шляхом проведення 
зборів, брифінгів, використання інформаційних стендів, корпора-
тивних видань; встановлювати і постійно підтримувати зворотній 
зв’язок в системі відносин «співробітник – керівник – мета» з  
метою з’ясування настроїв, турбот, потреб членів трудового колек-
тиву; формувати виробничу і ділову культуру, корпоративну  
культуру, культуру обслуговування клієнтів тощо. Цінності  
керівників і співробітників фірми потрібно усвідомити, дати чітке 
визначення місії, чітко сформулювати принципи, проголошені 
гасла, зробити так, щоб вони були прийняті співробітниками і 
привабливі та зрозумілі для споживачів. 

 
 

9.4. Інновації та управління на ринку консалтингових послуг 
 
Важливою складовою подальшого розвитку консалтингових 

служб в Україні є організація впровадження та використання 
інноваційних інформаційних систем і технологій. Досвід функці-
онування закордонних служб провідних країн світу, таких як 
США, Канада, Німеччина свідчить про ефективність їх функціо-
нування на основі інноваційних моделей діяльності. При цьому 
інноваційні інформаційні системи і технології стають головним 
інструментарієм поширення ринкової інформації серед виробни-
ків та населення. 

Сучасна концепція інформаційних систем і технологій базуєть-
ся на оптимальній комбінації засобів комп’ютерної техніки, 
комп’ютерних мереж, програмного забезпечення, операційних 
систем і баз даних, які мають своєю місією накопичення, збері-
гання та передачу великих обсягів даних в електронному виді. 

Інновації змінюють умови та форми накопичення, обробки та 
передачі великих обсягів електронної інформації. Застосування 
інноваційних засобів телекомунікацій, Інтернет-технологій,  
інноваційних комп’ютерних програм на основі цифрових техноло-
гій та дистанційної освіти створює умови значного розширення 
аудиторій фахівців на місцевому, регіональному та національ-
ному рівнях. В цьому випадку створюються необмежені можливо-
сті залучення фахівців щодо користування інформацією, яка є 
відображенням результатів наукових досліджень та акумуляцією 
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нових знань. Використання новітніх комп’ютерних систем і  
технологій сприяє ефективній діяльності консалтингових служб 
за рахунок оперативної, якісної обробки електронної інформації в 
комп’ютерних системах, достовірності інформації, яку отримують 
фахівці, зниженню ризиків та підвищенню надійності фактів та 
оцінок, які використовуються для обґрунтування ефективних 
управлінських рішень. 

Пріоритет у прийнятті рішень та наданні консалтингових пос-
луг в системі дорадчих служб належить експорту-дораднику, 
який володіє фаховими знаннями, має певний досвід, може страте-
гічно мислити, має здібності до відчуття та появи нових подій. 
Однак, одним з недоліків людського інтелекту є те, що він не при-
стосований до виконання великого обсягу варіативних обчислень 
і розрахунків складних процесів. Тому можна стверджувати, що 
на якість і ефективність консалтингової діяльності істотно впли-
ває певна обмеженість можливостей експерта-дорадника в роботі 
з великими обсягами різноманітної та змінної в часі інформації. 
В цьому аспекті практичну цінність і допомогу експерту-
дораднику будуть надавати сучасні інформаційні системи. 

Реалізація принципово нових інноваційних архітектурних  
підходів щодо моделювання та впровадження інформаційних 
систем і технологій в дорадчих службах буде сприяти: миттєвому 
реагуванню на зовнішнє середовище ринку та запити клієнтів; 
гарантованому наданню якісних консультаційних послуг з ураху-
ванням індивідуального підходу до кожного клієнта; зниженню 
витрат в інформаційній діяльності, а також вивільненню додат-
кового часу для інтелектуальної роботи фахівців дорадчих служб. 

Впровадження інноваційних інформаційних систем і техноло-
гій в мережі дорадчих служб організується на основі ком-
плексного підходу, який орієнтований на потреби розвитку  
аграрного сектору; враховує стратегії розвитку національного і 
світових ринків, а також є прозорим для залучення вітчизняних 
та міжнародних джерел інвестування. 

Інноваційні технології в консалтингу. 

Для підвищення ефективності Консультаційного проекту  
доцільно застосовувати різні інноваційні технології: 

Мозковий штурм – це технологія колективної творчості.  
Головне – наявність поставленої проблеми і добре підібрана креа-
тивна група, яка шукає рішення. Метод побудований на вільному 
висловленні асоціацій. Вільне асоціювання спочатку використо-
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вувалося в психотерапії, зараз воно застосовується також для гру-
пового вирішення завдань, і це отримало назву «мозковий 
штурм». Сенс в тому, щоб колективно генерувати ідеї вирішення 
ділових завдань, які не прийшли б в голову окремій людині  
вдома на дивані або в офісі за столом. Один висловлює, інший 
підхоплює, третій завершує. 

Суть методу полягає в тому, що висунення, пропозиція ідей  
відокремлене від процесу їх критичної оцінки та відбору. Було 
виявлено, що людина середніх здібностей може придумати майже 
вдвічі більше рішень, коли працює в групі, ніж коли трудиться в 
поодинці. Крім того, така ситуація викликає змагання між  
членами групи. До тих пір поки змагання не викличе критичних 
чи ворожих установок, воно сприяє інтенсифікації творчого  
процесу, так як кожен учасник намагається перевершити іншого, 
висуваючи нові пропозиції. Правда, разом з тим експерименти 
показують, що найкращі результати дає оптимальне чергування 
періодів індивідуального і групового мислення. У міру збільшен-
ня кількості ідей підвищується їх якість. Останні десять ідей є, як 
правило, більш корисними, ніж перша десятка. Точної відповіді, 
чому саме так, – ні, будемо вважати це просто фактом. Мозковий 
штурм буде ефективніше, якщо члени групи протягом декількох 
днів будуть залишатися разом. Саме тому багато компаній  
воліють не просто зібрати експертів на брейнсторм, а організу-
вати виїзну сесію на пару днів, де учасники зможуть чергувати  
семінари, відпочинок та мозкові штурми. 

Розроблювальна сесія разом з клієнтом. Основні цілі сесії: 
– Узгодити представлення управлінської ланки – як вищого так 

і середнього – про сьогоднішній стан Компанії та про сильні і слаб-
кі сторони компанії, які є не називних, а реально притаманними. 

– Зрозуміти, які головні тенденції ринку, яке можливе місце 
Компанії на ринку, і які зміни компанія повинна здійснити в 
найближчі 1-2 роки, з метою зайняти це місце. 

– Намітити перші реальні кроки, які ми повинні зробити  
разом як компанія, а також кожен з присутніх на сесії самостійно. 

Головна принцип сесії – робота з реальними організаційними 
характеристиками (сильними і слабкими сторонами, проблема-
ми), але в тісному зв’язку з тим, як компанія себе бачить на  
ринку, і як її бачать партнери – клієнти, постачальники: 

– Як ми бачимо наше сьогодення і минуле (сформулювати  
незадоволеність як можна більш точно) 
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– Яку позитивну картину – внутрішню і зовнішню – ми вважа-
ємо бажаної і досяжною (бачення) 

– Які дії ми всі і кожен окремо згодні зробити (перші кроки) 
Два основних орієнтиру для оцінки параметрів ринку, компа-

нії та необхідних змін – цілі компанії і інтереси всіх стейкхолде-
рів (зацікавлених сторін) – співробітників, підрозділів, керівни-
ків, акціонерів, постачальників і клієнтів. 

Головний метод, який використовується в даній технології – 
активна робота в групах із застосуванням технології Мозкового 
штурму. 

Особливе значення має склад робочих груп. Вони формуються 
за крос-функціональному багаторівневим принципом: з представ-
ників різних рівнів управління (як правило, це топ-менеджмент і 
середній менеджмент) і різних функціональних напрямів (пред-
ставники блоків продажів, маркетингу, закупівель, фінансів та 
бухгалтерії, виробництва, ІТ і пр.). 

Залучення найбільш залучених і небайдужих внутрішніх  
експертів з підрозділів, які давно працюють в компанії і є 
достатньо незалежними для того, щоб щире висловлюватися на-
віть у присутності керівників, а також авторитетними і кваліфі-
кованими співробітниками також є обов’язковою умовою при фо-
рмуванні робочих груп. 

Окремою робочою групою, узагальнюючої результати і приймає 
рішення в режимі «он-лайн» є Стратегічний комітет. Стратегіч-
ний комітет формується у складі 4-5 лідерів Компанії (генеральний 
директор, директор з продажів, маркетингу та закупівель, фінан-
совий директор, відповідальний за виробництво, для узгодження 
позицій дуже допоможе участь власника). Спостерігачі від Стра-
тегічного комітету присутні за столами під час обговорень. 

Необхідна умова, яка є перевагою даної технології, є залучення 
до участі в Сесії представників зацікавлених сторін – а саме, пос-
тачальників, клієнтів і якщо необхідно, інших партнерів у регіоні 
(навіть у випадку потенційного партнерства в перспективі). 

Створення експертних опонентних груп. 

Метод створення експертних  груп поєднує в собі методи само-
стійного наукового пізнання і мозкового штурму. Принцип даного 
методу побудовані на формуванні двох різних груп експертів, 
яким пропонується вирішити поставлену проблему різними спо-
собами, в результаті захисту та дискусії керівництво підприєм-
ства Замовника приймає ту чи іншу точку зору і відповідно спосіб 
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вирішення проблеми. Графічно метод створення експертних  
опонентних груп можна представити таким чином (рис. 9.1). 

 

Керівник Проблема 

Група експертів 1 Група експертів 2 

Рішення 1 Рішення 2 

Керівник Кінцеве рішення 
 

 
Рис. 9.1. Графічне представлення 

методу створення експертних опонентних груп 
 
Самостійний науковий пошук. 

Самостійний пошук – це метод навчання, який дозволяє  
експерту максимально докладно вивчити проблему, на основі уже 
вивченого і викладеного в наукових працях, її структуру, інозем-
ний досвід вирішення питання, що допоможе йому орієнтуватися 
в проблемі більш чітко. 

Методологія дослідницької діяльності являє собою систему  
загальних правил (принципів), а також спеціальних прийомів і 
методів пізнання, докази, оформлення і захисту результатів дос-
ліджень. Загальні правила дослідницької діяльності виходять з 
положень різних теорій і принципу діалектичного методу пізнан-
ня. Вони становлять теоретичну базу дослідницької діяльності. 

Вивчати в науковому сенсі – це означає бути науково 
об’єктивним. Не можна відкидати факти в сторону тільки тому, 
що їх важко пояснити або знайти їм практичне застосування в 
рамках проведеного дослідження. Справа в тому, що сутність но-
вого в науці не завжди видно самому досліднику. Нові наукові 
факти і навіть відкриття через те, що їх значення погано розкри-
те, можуть тривалий час залишатися в резерві науки і не викори-
стовуватися на практиці. 

У ході дослідницької діяльності важливо все. Концентруючи 
увагу на основних або ключових питаннях теми, не можна не 
враховувати так звані непрямі факти, які на перший погляд зда-
ються малозначущими. Часто буває, що саме такі факти прихо-
вують за собою витоки важливих відкриттів. У дослідницькій 
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діяльності мало виявити який-небудь новий науковий факт, важ-
ливо дати йому пояснення з позицій сучасної науки, показати 
його загально пізнавальне, теоретичне або практичне значення. 

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – зав-
жди творчий процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, 
його ідея. У філософському визначенні ідея являє собою продукт 
людської думки, форму відображення дійсності. Ідея відрізняєть-
ся від інших форм мислення і наукового знання тим, що в ній не 
тільки відображено об’єкт вивчення, але й міститься свідомість 
мети, перспективи пізнання і практичного перетворення дійснос-
ті. Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього 
світу і потреб життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. 
Життя висуває конкретні завдання, але часто не відразу знахо-
дяться продуктивні ідеї для їх вирішення. 

Тоді на допомогу приходить здатність дослідника пропонувати 
новий, зовсім незвичний аспект розгляду завдання, яке довгий 
час не могли вирішити при звичайному підході до справи. Розви-
ток ідеї до стадії вирішення завдання звичайно здійснюється як 
плановий процес наукового дослідження. 

Інноваційними ці методи можуть бути визнані тому, що резуль-
татом їхнього застосування є яке-небудь нововведення, зокрема: 

– Оновлена технологія реалізації Консультаційного проекту 
– Новий підбір показників аналізу діяльності клієнта 
– Оновлені посадові інструкції та ін. результати, що представ-

ляють певну значимість для клієнта. 
Можна з достатньою впевненістю стверджувати, що лише  

незначна кількість проектів завершуються в термін. Відставання 
від плану, неузгоджені документи, а також співробітники замов-
ника, найчастіше відкрито перешкоджають діяльності консуль-
тантів, – найпоширеніші «нічні кошмари» менеджерів проектів. 

Існує кілька ключових моментів, що викликають затягування 
термінів з вини консультанта. Їм варто приділити достатню увагу 
ще на стадії планування проекту: 

– відсутність взаємодії з замовником, з одного боку, і нерозу-
міння необхідності взаємодії з консультантом, з іншого; 

– відсутність процедури проведення погоджень, доопрацювань 
і прийняття робіт; 

– нездатність узгоджувати корективи всередині компанії  
замовника; 

– неправильне визначення обсягу, складу і послідовності робіт; 
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– використання неперевірених / невивчених методологій; 
– непослідовність дій (нездатність прийняти результати і  

слідувати рекомендаціям). 
На стадії попереднього дослідження виконавцем можуть бути 

неправильно сформульовані або не повною мірою усвідомлені 
реальні потреби замовника. Найчастіше збір первинних даних 
здійснюють фахівці невисокої кваліфікації. Така організація  
робіт дозволяє знизити вартість цього етапу, але саме цей підхід 
приховує ризик, що в відсутність чіткої методології його прове-
дення навіть адаптовані до конкретного підприємства опитува-
льні листи, можуть не охопити деякі суттєві питання. Аналіз  
зібраної інформації проводять консультанти більш високої квалі-
фікації, але втрати інформації при первинному зборі не можуть 
бути компенсовані навіть їх досвідом і професіоналізмом. 

Щоб виключити подібний ризик, необхідний тісний контакт з 
персоналом замовника для конкретизації отриманої інформації і 
чіткої і ясної формулювання цілей проекту в подальшому. 

Важливим є також закріплення процедур узгодження,  
доопрацювань і прийняття виконаних робіт з боку як консуль-
танта, так і замовника. На перший погляд, обмеження кількості 
днів, виділених на узгодження, здається зайвою строгістю. На 
ділі ж нескінченні доопрацювання і «переосмислення» принципо-
во не покращують досягнутого результату, однак вимагають часу. 

В даному випадку вельми доречно керівникам проекту від 
обох зацікавлених сторін пам’ятати приказку, «що краще – ворог 
хорошого». Інакше проект може значно затягнутися в боротьбі за 
«ідеальне» якість. 

Однією з найпоширеніших помилок виконавців при складанні 
плану-графіка робіт є неправильний розрахунок обсягу робіт. У 
самому справі, з 100%-вою точністю неможливо визначити трудо-
місткість всіх робіт, навіть якщо вони виконувалися раніше. Кожен 
проект унікальний, тому застосування готових сценаріїв і переві-
рених рішень часто виявляється неефективним. Ніхто не пору-
читься, що саме в четвер на нараді о 9:00 знайдеться геніальне 
рішення ключової проблеми і на це піде рівно 4 години. Як прави-
ло, від 30 до 60% всього часу проекту доводиться тільки на розроб-
ку. Трудомісткість технічних робіт можна прогнозувати досить то-
чно, а от трудомісткість «народження ідеї» підрахувати неможливо. 

Термін робіт також нерозривно пов’язаний з використовуваною 
методологією. Консультаційні проекти, як правило, не мають чіт-
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ко закріпленої методології. У ході рішення нетипових комплекс-
них завдань можуть виникати рішення, в корені міняють методо-
логію або створюють новий підхід. У такому випадку під дією об-
ставин може відбутися порушення або, скоріше, зміна логічної 
послідовності виконання робіт і навіть блоків робіт. Коли така 
методологічна робота відбувається в процесі виконання проекту, 
ризик відставання суттєво підвищується. Часто в подібному про-
цесі виникає необхідність корекції результатів цілих блоків вже 
завершених робіт у зв’язку з принциповими змінами, що вносяться 
у ході проекту. Зрозуміло, така ситуація вимагає або узгодження 
зміни часу виконання робіт у контракті, або над-зусиль від кон-
сультанта. 

Група факторів, що впливають на бюджет проекту: 
– невірна оцінка необхідних ресурсів; 
– змінність проекту (постійні зміни, ініційовані замовником, 

що виражаються в додаткових трудовитратах). 
Найчастіше розвиток і саме існування проекту впирається  

саме в бюджетні обмеження. Проект на завершальному етапі вже 
разюче відрізняється від того, яким він видавався на самому  
початку, коли планувався бюджет. Не тому, що на етапі плану-
вання було занижено обсяг необхідних фінансових ресурсів, хоча 
буває, що справа йде саме так, а тому, що всі зміни і коректу-
вання, що відбуваються в процесі реалізації проекту, знаходять 
своє відображення у складі робіт і трудомісткості. 

В ході реалізації проекту стає більш зрозумілим, що робиться, 
для чого і як потрібно робити далі, щоб проект розвивався і в  
кінцевому підсумку досяг наміченої мети. Зміни, ініційовані як 
консультантом в процесі пошуку оптимального рішення, так і за-
мовником, також в прагненні підвищити ефективність діяльності 
підприємства, виражаються в додаткових трудовитратах. У підсум-
ку додаткові трудовитрати перетворюються на відчутне переви-
щення бюджетного обмеження. Вартість проекту зростає, в той час 
як його ціна закріплена контрактними документами. Дана ситуа-
ція може бути сприйнята сторонами як «допустиме перевищення 
бюджету робочого часу проекту» і не стане каменем спотикання. 
Але, коли обсяг додаткових трудовитрат становить значну частину 
початкового бюджету, тут вже сторонам краще повернутися за стіл 
переговорів, в іншому випадку проект ризикує бути припиненим. 

Функціонування консалтингових служб ґрунтується на діяль-
ності, яка пов’язана з наданням консалтингових послуг та спри-
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янням доведення нововведень до виробників. Для того, щоб ця 
робота була по справжньому ефективна та конкурентоспроможна, 
необхідно вміло використовувати в діяльності такий інструмент 
як сучасні інформаційні комп’ютерні системи. Консалтингова 
діяльність на основі використання прогресивних комп’ютерних 
систем і технологій виходить на високий якісний рівень і стає 
більш динамічною, оперативно контрольованою та успішною. 
Важливою умовою забезпечення такої діяльності є розробка та 
впровадження інноваційних проектів. 

 
 

9.5. Технологічні аспекти сегментації 
продукції переробних підприємств 

 
Проблеми сегментування ринка є ключовими при організації 

маркетингової діяльності. У підприємства може не вистачити 
ресурсів для того щоб працювати на всьому ринку, і тому воно 
шукає доходний сегмент, який відповідає її ресурсам і можливо-
стям. Успіхи підприємства на доходному сегменті підвищують 
його конкурентоспроможність. Бажання отримати максимально 
можливий прибуток при обмежених ресурсах примушує підпри-
ємство шукати таких споживачів які забезпечили б йому досяг-
нення цілей в найкоротші строки і з найменшими затратами. 

Одним з важливих напрямків маркетингової діяльності є ком-
плексне дослідження ринку, його учасників, сегментів галузевої 
структури. Такі маркетингові дослідження дозволяють здійсню-
вати прогнозування розвитку ринкової ситуації, на основі якого 
можлива розробка відповідних заходів для маркетингового впли-
ву на ринок з ціллю забезпечення ефективної виробничо-збутової 
діяльності підприємств. Ринкове середовище у відповідному сег-
менті загальнонаціонального ринку визначається учасниками 
ринкової взаємодії яких можна поділити на три групи: виробни-
ки-продавці; споживачі-покупці; допоміжні суб’єкти ринку, що 
забезпечують функціональну взаємодію перших двох суб‘єктів 
ринку. Однак, ринок може бути створений і при тих же суб‘єктах 
але з іншим об’єктом ринкових взаємовідносин. Розглядаючи ла-
нцюг створення цінностей від першого виробника в технологіч-
ному ланцюгу до виробника кінцевого цільового продукту можемо 
спостерігати створення специфічних ринків сировини, напівфаб-
рикатів, побічної продукції. Визначення цих ринків дасть можли-
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вість покращити маркетингове планування, чітко визначити сег-
менти споживачів і методи маркетингового впливу на них з боку 
підприємств, що знаходяться всередині технологічного ланцюжка 
виробництва кінцевої продукції. 

Незважаючи на загальне признання значимості та широке 
використання маркетингового сегментування в підприємницькій 
діяльності, багато підприємств неефективно використовують  
потенціальні можливості сегментування товарів та споживачів на 
ринку. Досвід найбільш успішних компаній, які працюють на 
споживчих, промислових та міжнародних ринках, свідчить, що 
ефективне маркетингове сегментування дозволяє підвищувати 
ймовірність сприятливих результатів реалізації на ринку товарів 
та послуг, знижувати витрати і можливість невдач нових продук-
тових пропозицій. 

Основою розробки любих рішень стосовно маркетингової стра-
тегії служить сегментування ринку, тобто розподіл його на більш 
дрібні та однорідні ринки для налагодження більш ефективного 
комунікаційного процесу з наявними та потенційними спожива-
чами. Визначення сутності споживачів, їх запитів є самим важ-
ливим рішенням, яке приймається любим підприємством, оскіль-
ки умови роботи зі споживачами і необхідність виконувати відпо-
відні зобов’язання по відношенню до них будуть визначати ви-
трачені грошові кошти, бізнес-стратегію, організаційну структуру 
підприємства. Маркетолог повинен адаптувати товарну пропози-
цію, розробити цінову політику, комунікаційну політику і систему 
дистрибуції у відповідності з потребами, запитами своїх спожи-
вачів у визначених сегментах ринку. Потім, визначивши ринкові 
цілі сегментів, підприємство повинно прийняти рішення про  
позиціонування у вибраних сегментах, тобто сформулювати свою 
пропозицію цінності, яка відображала б бачення підприємства 
споживачами і її відмінність від конкурентів [62, с. 121]. 

Приведене обґрунтування важливості маркетингового сегмен-
тування підтверджується різними вітчизняними та закордонними 
вченими. Зокрема визначення поняття сегментації у всіх авторів 
схоже. Так, Старостіна А.О. [57, с. 145] стверджує, що сегмента-
ція – це систематизований процес розподілу потенційного ринку 
на групи споживачів, що мають схожі потреби, мотивації щодо 
прийняття рішень про купівлю певного товару або послуги;  
рівень доходу та доступ до ринку. Г. Ассель [16, с. 297] визначає 
сегментацію як поділ ринку на групи споживачів з подібними 



 
479 

потребами та задоволенням цих потреб за допомогою маркетин-
гових заходів. Він, також, приводить аргументи щодо доцільності 
сегментування. По-перше, сегментування дозволяє компаніям 
акцентувати увагу на потребах покупців. Якщо ринки сегменто-
вані, то компанія може розробляти особливі товари, стратегії їх 
просування, системи розподілу і ціни для кожного сегмента. По-
друге, сегментування стимулює розробку нових товарів. По-третє, 
сегментування допомагає компаніям розробити ефективний  
комплекс маркетингу. Розуміння потреб сегмента дозволяє вдос-
коналити рекламні стратегії. Четвертим достоїнством стратегії 
сегментування є сприяння більш ефективному розподілу марке-
тингових ресурсів між різними товарами. 

О.В. Зозульов та Н.С. Кубишина [26, с. 102] визначають що біль-
шість сучасних ринків – це ринки покупців, а не продавців. В цих 
умовах в більшості випадків компанія не може запропонувати  
товар, який однаково добре задовольняв би всіх споживачів. В  
такому випадку краще зосередитись на частині ринку або сегменті. 

Е. Браєрті, Р. Еклс, Р. Рідер [19, с. 260] стверджують, що сег-
ментування ринку це тільки виявлення його потенційних мож-
ливостей, і маркетолог, перед вибором конкретного цільового сег-
менту, повинен оцінити імовірний прибуток кожного з них. Оці-
нювати необхідно і конкурентів тому що вони для потенційних 
клієнтів є альтернативою. 

Войчак А.В. і Федорченко А.В. в своїй роботі [23, с. 135] пока-
зують, що вимоги до розміру сегмента ринку мають співвідноси-
тись з вимогами щодо його перспективності в майбутньому. 

Основоположник маркетингу Котлер Ф. [31, с. 330] ідентифі-
кує цільовий ринок на чотирьох рівнях: сегменти, ніші, регіона-
льні ринки та індивідууми. 

Хруцкий В.Є. і Коренєва І.В. [64, с. 144-177] вважають, що сег-
мент ринка – це група споживачів, що мають один або кілька 
загальних стійких ознак, які визначають поведінку споживачів 
на ринку. Признаками сегментування визначають однотипні 
відмінності в характеристиках окремих споживачів, які можуть 
бути відповідним чином виміряні, оцінені, і на їх основі спожива-
чі можуть бути об’єднані в групи. Розрізняють признаки сегмен-
тації на три види відповідно до об’єктів сегментації: 

1. Сегментація по споживачах – розподіл всіх потенційних 
споживачів по групах, що характеризуються спільними стійкими 
признаками і показниками, які можуть конкретизувати значення 
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кожного признаку: географічному, демографічному, психографіч-
ному, поведінковому. 

2. Сегментація по параметрах продукту – розподіл товарів  
(послуг), що виробляються підприємством по їх функціональному 
призначенню та інших параметрах, що є важливими для успіш-
ного просування на ринку. Тут признаками сегментації можуть 
бути: ціна (ціновий діапазон); набір додаткових послуг; функціо-
нальні параметри; технічні параметри. 

3. Сегментація по каналах збуту – це визначення числа і міст-
кості однотипних торгових точок, торгових посередників, через 
яких можуть бути реалізовані вироби або послуги даної фірми. 

В своїй статті Вінд Й. [39, c. 369-393], розкриваючи зміст сегмен-
тування, наголошує, що сегментування ринку тільки по спожива-
чах не є повним. Сучасна концепція розширюється на всі різнорі-
дні аудиторії, на всіх зацікавлених у діяльності фірми. Таке  
бачення стратегії сегментування може допомогти взаємодії фірми 
з іншими зацікавленими групами, наприклад, з постачальника-
ми, персоналом по обслуговуванню, державними агентами,  
посередниками, що по сутності своїй часто бувають різнорідними. 
Для моделювання та оптимізації пропонується гнучке або елас-
тичне сегментування, де, в порівнянні з апріорним сегментуван-
ня, коли сегменти визначаються по признаках, що пропонуються 
на початку дослідження, та кластерним сегментування, коли 
вибрані сегменти формуються за результатами кластерного ана-
лізу, моделі гнучкого сегментування передбачають динамічний 
підхід. При цьому розробляється і перевіряється велика кількість 
різних сегментів, кожен з яких включає споживачів або організації 
зі схожим сприйняттям нових продуктів. Основними даними для 
створення імітаційних моделей є наступні: корисність різних фак-
торів і рівнів для кожного респондента; відчутні відмінності або 
ранжування  існуючих марок з точки зору деякого набору атрибу-
тів; набір демографічних та інших вихідних характеристик. 

Для проведення сегментування часто використовують гніздо-
вий метод поетапної сегментації [48, с. 59]. Згідно з цим методом, 
першим етапом є аналіз більш загальних макроознак сегмента-
ції, потім – змінних факторів виробництва, потім – ситуаційних 
факторів, особистих характеристик.  

О. Уолкер-мол, Х. Бойд-мол, Ж.-К. Ларше, Дж. Маллінз [61, 
с. 221] констатують, що ринки – це складні організми, які можна 
визначити (сегментувати) багатьма різноманітними способами. 



 
481 

Критично важливим питанням тут є заходження підходящої схе-
ми сегментування, яка буде сприяти вибору цільових сегментів 
ринку, позиціонуванню товару і розробці успішних маркетинго-
вих стратегій і програм. 

Широкою різноманітністю об’єктів ринкових взаємовідносин 
від сировини до кінцевої споживчої продукції характеризується, 
зокрема, харчова промисловість АПК [44]. Особливо динамічний 
розвиток має олійно-жировий комплекс України. Виробництво 
олійних культур і олійно-жирової продукції є одним із пріоритет-
них і перспективних напрямків розвитку аграрного сектору еко-
номіки України. Олійне виробництво в Україні має великі перс-
пективи. До основних факторів, які сприяють зростанню викорис-
тання рослинних олій відносять наступні: 

– переорієнтація у структурі харчування населення економіч-
но розвинених країн із тваринних жирів на олії і рослинні жири. 
Співвідношення у споживанні рослинних і тваринних жирів у 
цих країнах у межах 4-5:1, а загальне споживання олій на продо-
вольчі цілі у США становить 32-36 кг, в ЄС – 17-25 кг на 1 люди-
ну на рік; 

– збільшення загальної чисельності населення планети, особ-
ливо в країнах Південно-Східної Азії та Африки; 

– збільшення використання олій для технічних потреб (вироб-
ництво дизельного пального, пластмас, миючих засобів, мастил, 
оліф та фарб). 

Основних учасників ринку олійно-жирової продукції поділя-
ють на три групи [67]: фінансово-промислові групи і заводи-
виробники, що працюють виключно на ринку «сирої» рослинної 
олії і експортні продажі складають 80-90% від всього обсягу вироб-
ництва; фінансово-промислові групи і заводи, що конкурують на 
ринку фасованої олії; великі зернотрейдери і торгові компанії, що 
не являються власниками підприємств-виробників соняшникової 
олії і, як правило, працюють з підприємствами-виробниками на 
договірних (давальницьких) засадах, складають конкуренцію 
учасникам першої групи на ринку «сирої» соняшникової олії, пе-
реважно експортному або при умові державного втручання в рин-
кове ціноутворення шляхом обмеження експорту, квотуванням. 

До першої групи учасників ринку соняшникової олії можна  
віднести наступні компанії: «Каргіл», «Кернел». Ця група компа-
ній має тривалий досвід роботи на експортних ринках, нала-
годжені зв’язки і надійних партнерів. До другої групи можна від-
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нести таких виробників: Дніпропетровський ОЕЗ, Пологівський 
ОЕЗ, «Креатив»(Кіровоград), та інші. Ці учасники ринку віддають 
перевагу глибокій переробці олії шляхом рафінації, дезодорації, 
виробництва маргаринів, майонезів. Підприємства даної групи 
проводять досить агресивну маркетингову політику для просу-
вання своїх торгових марок. В основному ці компанії працюють 
на внутрішньому ринку, а також мають експортні поставки фасо-
ваної олії та інших олійних продуктів в основному в Росію, країни 
СНД, а також до Європи. Торгові компанії і зернотрейдери, що 
складають третю групу учасників ринку, раніше до введення  
експортного мита на насіння соняшнику займалися тільки  
експортом насіння, а тепер переходять на операції на ринку  
соняшникової олії. Вони працюють на договірних умовах з  
підприємствами-переробниками, а продукти переробки – олію і 
шрот (макуху) поставляють на експорт. 

В залежності від величини підприємства або об’єднання  
підприємств охоплюється більша чи менша величина технологіч-
ного ланцюжка виготовлення кінцевої продукції з відповідним 
випуском товарної продукції, як кінцевої, так і проміжної, що 
створює окремі сегменти споживачів олійно-жирової продукції. 

Технологічний ланцюжок перетворення олійної сировини в  
кінцевий продукт визначають ланки цього ланцюжка, які є 
суб‘єктами ринкового середовища, і, залежно від стадії переробки 
олійної сировини, формують окремі спеціалізовані ринки, що 
являються складовими внутрішнього та міжнародного ринків 
олійно-жирової продукції [25, 28, 42, 67]. 

Першою і забезпечуючою ланкою технологічного ланцюжка 
створення олійної продукції є сільськогосподарські підприємства 
які займаються вирощуванням олійного насіння (рис. 9.2). Майже 
всі фермерські господарства незалежно від величини і форми 
власності можуть вирощувати олійне насіння таких основних 
культур як соняшник, ріпак, соя. Залежно від природно-
кліматичних умов розміщення фермерських господарств визна-
чається доцільність вирощування тої чи іншої культури. Розвиток 
виробництва олійного насіння, в основному, здійснюється на екс-
тенсивній основі за рахунок розширення площ посіву олійних 
культур. Сільгоспвиробники є учасниками ринку олійної сирови-
ни на внутрішньому ринку олійної продукції, де реалізують про-
дукцію через елеватори або напряму з господарств посередникам, 
чи олійно-добувним підприємствам. Виходу на міжнародні ринки, 
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як правило, невеликі фермерські господарства мають через склад-
ність процесу здійснення експортних операцій, невелику кількість 
олійної сировини у господарствах і дію експортного мита, що 
суттєво зменшує прибутковість подібних експортних операцій. 
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Рис. 9.2. Сегментування ринку на технологічному ланцюгу 
виробництва олійної продукції 

 
Другою ланкою в ланцюжку виступають спеціалізовані зерно-

зберігаючі підприємства – елеватори. Сезонність виробництва 
олійного насіння вимагає наявності спеціалізованих накопичую-
чих та зберігаючих терміналів для забезпечення сировиною олій-
нодобувних підприємств на протязі року. Олійне насіння, що  
надходить на елеватори, додатково доочищується, сушиться і збе-
рігається з дотриманням необхідних технологічних умов. Олійне 
насіння, що зберігається на елеваторах, має відповідні кондиції і, 
як товар, готове для відвантаження на експорт або олійно-
добувним підприємствам для переробки. Дія експортного мита в 
розмірі 17% від індикативної ціни на олійне насіння та проблеми 
з поверненням ПДВ експортерам на даний час не дозволяють 
інтенсивно вивозити насіння соняшнику і воно в переважній  
більшості потрапляє на олійно-добувні підприємства, які є тре-
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тьою ланкою технологічного ланцюжка створення кінцевої олій-
ної продукції. На цих підприємствах екстракційним або пресовим 
методами з олійного насіння видобувають так звану «сиру» олію, 
яка потім у вигляді олійної сировини для подальшої доробки  
експортується або поступає на олійно-переробні підприємства. 
Жмих, що залишається після переробки олійного насіння, нази-
вають макухою або шротом і він є високобілковим кормом для 
тварин і птиці. Шрот знаходить своїх споживачів на внутрішньо-
му ринку і також експортується. Суб’єктами на вітчизняному та 
міжнародному ринках олійної сировини виступають фірми-
зернотрейдери, що продають за кордон олійне насіння або на 
давальницьких умовах переробляють його на олійно-добувних 
підприємствах, а потім експортують «сиру» олію і шрот. Експорте-
рами також можуть бути і безпосередньо олійно-добувні підпри-
ємства. Контрагентами експортерів виступають світові біржі, гур-
тові посередники, закордоні олійно-добувні та олійно-переробні 
підприємства, великі фермерські господарства, що спеціалізують-
ся на виробництві тваринницької продукції. На вітчизняному 
ринку споживачами олійної сировини є також олійно-добувні або 
олійно-переробні підприємства та великі відгодівельні тваринни-
цькі комплекси. На внутрішньому ринку постачання олійної си-
ровини здійснюється, як правило, для «сирої» олії за довгостроко-
вими угодами, а постачання олійного насіння має кон’юнктурний 
характер, де вирішальним фактором виступає ціна насіння. 

На четвертій та п‘ятій ланках технологічного ланцюга вироб-
ляється кінцева споживча олійна продукція. На четвертій ланці 
окремі олійно-переробні підприємства або їх підрозділи, цехи 
олійно-добувних підприємств проводять доведення «сирої» олії до 
споживчих кондицій шляхом доочищення, рафінації, дезодорації 
з послідуючим розливом в пляшки, в яких рослинна олія, що  
готова до споживання, поставляється в торгівельну мережу. 

На п’ятій ланці технологічного ланцюга виробництва олійної 
продукції відбувається переробка олії за допомогою різних біоло-
гічних та хімічних добавок та за спеціальними технологіями в 
маргарини широкого спектру призначення, різні майонези, соуси. 
Також на окремих підприємствах виробляють гліцерин, мило, 
оліфу. Вся продукція четвертої і п’ятої ланок поставляється на 
ринок споживчої олійної продукції для безпосереднього спожи-
вання населенням, а також для використання при виробництві 
харчової продукції такої як хліб, різна випічка, печиво, цукерки. 
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Для виробництва маргаринової продукції широко використову-
ються також тропічні олії, що являються складовими міжнародного 
ринку олійної сировини. Українські маргаринові підприємства 
постійно нарощують імпорт кокосової та пальмової олій. Головною 
причиною зростаючого попиту на тропічні олії є низька їх ціна в 
порівнянні з соняшниковою олією та достатньо високі технологічні 
характеристики для переробки в маргаринову продукцію. 

Проведений аналіз сегментації на ринку олійної продукції по-
казав, що одні і ті ж суб’єкти загального ринку можуть створюва-
ти значну різноманітність невеликих сегментів всередині загаль-
ного і, відповідно, на кожному сегменті загального ринку повинна 
здійснюватись своя маркетингова політика. Сегментація продук-
ції на олійно-жировому ринку здійснюється за технологічним 
принципом, і можна говорити що існує особливий вид сегментації 
продукції – технологічна сегментація. В подальшому необхідно 
спрямувати наукові дослідження на розробку оптимізаційних 
моделей маркетингових зусиль підприємств, що працюють на 
кількох сегментах олійно-жирового ринку. 

 
 

9.6. Адаптивний синтез ефективних логістичних систем 
з використанням векторної оптимізації 

 
Сьогодні управління запасами – це один з найважливіших  

засобів забезпечення конкурентоспроможності й підвищення рен-
табельності бізнесу саме тому, що в запаси вкладаються значні 
кошти, це основа одержання прибутку й основна проблема що-
денного контролю. Пошук методів раціональної організації різ-
них аспектів руху товарів і, зокрема, запасів і зараз залишається 
головним завданням для багатьох організацій в усьому світі. 

У зв’язку з тим, що кожний ринок товарів має свої особливості, 
для будь-якого підприємства організація логістичної системи 
управління запасами, що включає завдання вибору постачальни-
ка, є самостійним рішенням. Воно сприяє істотному зниженню 
складових витрат підприємства – сумарних витрат управління 
запасами. Одночасно вирішується інше, ще більш важливе  
завдання – виключається можливість виникнення дефіциту про-
дукції або невиконання вимог споживача (замовника) по строках, 
комплектності поставок і інших параметрів руху товарів, які, в 
остаточному підсумку, можуть спровокувати «відхід споживача». 
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В обох випадках, мова йде про оптимізацію управління рухом 
товарів або запасами. 

Аналіз сучасних підходів до управління запасами, а також 
отримані результати наукової праці в сфері маркетинг-
логістичного управління підприємствами й можливості їхнього 
спільного використання  представлені в працях таких вчених як 
Ф. Котлер [32], Д.Дж. Бауерсокс [18], Дж. Хедлі, Л. Міротін [40], 
Р.Р.Ларіна [35], В.С. Лукінський [36] Є.В. Крикавський [33] 
Л.В. Балабанова [17] і ін. показав, що в області розробки єдиної 
теорії управління запасами на сьогоднішній день існують насту-
пні основні проблеми. Перша полягає в тім, що, незважаючи на 
існування глобальної постановки завдання оптимізації управлін-
ня запасами підприємства, її загальне рішення дотепер не знай-
дене. Як традиційний інструмент фахівці використовували варті-
сні критерії. На практиці глобальна оптимізація підмінюється 
пошуком локальних екстремумів – витрат складування, транспо-
ртування, зберігання й інших складових процесу руху ресурсів. 

Друга проблема полягає в тім, що в рамках класичного (витра-
тного) підходу не існує єдиного, об’єднуючого показника, що хара-
ктеризує економічну ефективність управління запасами підпри-
ємства в цілому. Добре відомо, що якщо управління ними ефек-
тивно по одному або декількох з відомих і широко використовува-
них показників, таких як величина витрат, рентабельність, при-
буток, оборотність, рівень обслуговування й інших, не можна зро-
бити висновок про його ефективність у змісті інших критеріїв, так 
і про загальну ефективність. До того ж, часте підвищення ефек-
тивності по одним показниках приводить до погіршення інших 
характеристик  у логістичних системах. 

У той же час, стало зрозумілим, що витратний підхід повинен 
використовуватися паралельно з урахуванням думки споживачів, 
оскільки саме ринок визначає, в остаточному підсумку, необхід-
ний рівень запасів. У зв’язку із цим необхідно перерозподілити 
запаси так, щоб знизити витрати пов’язані з їхнім зберіганням і, 
одночасно, мінімізувати втрати, обумовлені їхньою відсутністю. 
Як показують результати систематичних досліджень ринку, при-
бутковість бізнесу сьогодні набагато істотніше залежить від числа 
лояльних споживачів, чим від економії витрат на задоволення 
їхніх вимог. Необхідно врахувати також, що логістична система 
управління запасами, синтезована за такими критеріями, має 
особливий характер і вимагає ретельної розробки й дослідження. 
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Не можна не помітити, що знаходження оптимального рішення 
в загальному випадку принципово недосяжно, оскільки споживчі 
цілі, як правило, суперечать цілям виробників. Тому синтез ефек-
тивних логістичних систем управління запасами повинен обов'яз-
ково включати рішення завдання  векторної оптимізації системи 
управління запасами шляхом пошуку квазіоптимальних рішень. 

Це завдання векторної оптимізації ототожнюють із класом за-
вдань багатокритеріальної оптимізації, тому що ґрунтується на 
формуванні комплексного критерію  оптимальності, як двохком-
понентного вектора з незвідних друг до друга (для конфліктую-
чих підсистем) скалярних критеріїв оптимальності, а саме витра-
тного (виробник) і споживчого (ринок) критеріїв. 

У такий спосіб ціль роботи це розробка більш ефективних 
принципів управління на основі адаптивного синтезу логістичних 
систем в умовах нестаціонарного ринку за результатами оцінки й 
вивчення суперечливості вимог споживачів і виробників, а так 
само обґрунтування можливості застосування завдання векторної 
оптимізації для управління логістичною системою за умови вико-
ристання методу пріоритету найважливішого критерію. Таким  у 
цьому випадку буде виступати ринковий критерій забезпечення 
мінімуму числа днів дефіциту – як основної кількісної мети стра-
тегічного характеру для логістичної системи. Вагомим аргумен-
том на користь застосування критерію мінімізації сумарних ви-
трат управління запасами, є й той факт, що до нього зводиться 
критерій максимізації рентабельності запасів. 

Як уже згадувалося вище в цей час рішення завдання синтезу 
ефективних логістичних систем на практиці як і раніше базується 
на застосуванні вартісних і фінансових критеріїв. До них, у першу 
чергу, ставиться традиційний критерій мінімізації сумарних ви-
трат управління запасами. В останні роки список критеріїв попов-
нився такими показниками як: ефективність витрат на управління 
запасами, максимізація виторгу, характеристики грошових потоків 
(наприклад, чистий дисконтований дохід), оборотність товарних 
запасів, рентабельність витрат, рентабельність запасів [68]. 

Більш сучасний погляд на принципи побудови ефективної ло-
гістичної системи, що одержав сьогодні статус маркетингової логі-
стики, полягає у твердженні про необхідність рішення завдання 
оптимізації з урахуванням вимог споживачів і виробників одно-
часно. Вимогами споживачів можуть бути такі критерії як: рівень 
обслуговування споживача (наявність дефіциту продукції на 
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складі, порядок розрахунків, гарантійне обслуговування), умови 
поставки продукції (за часом, кількості й т.д.), далекість від спо-
живача та ін. Однак у дійсності на промислових підприємствах 
такі вимоги враховуються тільки при аналізі ефективності роботи 
відділів постачання й не розглядаються комплексно при синтезі 
логістичних систем. 

Розкриваючи очевидну суперечливість вимог споживачів і  
виробників, що приводить до необхідності пошуку найкращих 
рішень в області спеціальних методів багатокритеріальної опти-
мізації систем в умовах конфліктності локальних критеріїв необ-
хідно відзначити що в загальному випадку оптимальне рішення 
такого завдання відсутній. У такій ситуації теорія векторної  
оптимізації пропонує квазіоптимальні рішення, одним із яких є 
«пріоритет найважливішого критерію». У ринкових умовах таким 
критерієм може бути тільки максимізація ступеня задоволеності 
споживача. У противному випадку різко знижується доля лояль-
них споживачів. А, як показує діловий досвід, ріст числа постій-
них споживачів приводить до істотного підвищення прибутку. 
Наприклад, по даним Бостонської консалтингової групи, отрима-
ним на базі досліджень більш ніж тридцятирічної діяльності 2800 
підрозділів 450-ти корпорацій, зростання лояльних споживачів 
усього на 5% призводить  до зростання прибутку на 20-85%.  
Однак як показують останні дослідження протиріччя між цілями 
споживачів і виробників розв’язно для підприємств, що функціо-
нують у реальному середовищі [30, 65]. 

Найбільш загальні результати проведених досліджень для ви-
падку рівномірного розподілу, що відповідає максимальної ент-
ропії попиту, відбиті на рис. 9.3 відповідними кривими залежнос-
тей оптимального відносного страхового запасу �∗ від коефіцієнта 
варіації попиту bc�2d = e�2d для споживчого критерію (�∗-(bc�2d)) і 
при витратному підході (�∗�(bc�2d)). Аналіз кривих, представлених 

на рис. 9.3 свідчить про існування трьох характерних областей 
взаємодії витратного й споживчого критеріїв. 

Так, при відносно невеликому значенні коефіцієнта варіації 
попиту (bc�2d ≤ 2), вимога виробників виявляється більше твердою 

і послідовною, чим споживча, тому в даній ситуації задоволення 
останнього критерію не супроводжується додатковими витратами. 
У діапазоні зміни коефіцієнта bc�2d  від 2 до 5 спостерігається пов-

на сумісність відповідних кривих, а виходить, і несуперечність 
критеріїв векторної оптимізації. 
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Рис. 9.3. Аналіз областей взаємодії вартісної й споживчої вимог 
 
Найбільший інтерес представляє діапазон, у якому критерії 

починають конфліктувати. Встановлено, що така ситуація вини-
кає лише при дуже великій невизначеності зовнішнього середо-
вища (при значеннях bc�2d ≥ 5 для рівномірного закону розподілу 

попиту). 
Розмір додаткових витрат підприємства, що виникають у зоні 

суперечливості вимог, дає можливість виміряти «конфлікт  цілей 
у грошах». На рис. 9.4 показано, що досить високий рівень додат-
кових витрат підприємство змушене буде мати тільки при  
малоймовірних значеннях коефіцієнта варіації попиту. У діапа-
зоні, де коефіцієнт варіації попиту не перевищує 5, додаткові ви-
трати управління запасами відсутні зовсім або їхній розмір  
незначний (менш 5%). У цьому випадку ще одним важливим  
напрямком дослідження з’явилося з’ясування рівня спільності 
отриманих  результатів і оцінки можливості їхнього поширення 
на сучасні стохастичні ринки. 

Із цією метою був проведений порівняльний аналіз даних ста-
тистичного імітаційного моделювання для трьох законів розподі-
лу попиту: нормального, рівномірного, і логнормального, як  най-
більш відповідній реальній статистиці розподілу попиту. У про-
цесі дослідження були отримані результати, аналогічні раніше 
описаним. При логнормальному розподілу попиту логістична 
система управління запасами працює більш ефективно, ніж при 
рівномірному й нормальному законах. 
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Рис. 9.4. Величина додаткових витрат підприємства при різній 
інтенсивності попиту,  х� ∙ 10i грн., при 99% рівні задоволення попиту 

 
Всі вищевказані результати й дані узагальнюють висновок про 

можливість оптимізації логістичної системи по двох критеріях 
одночасно в діапазоні умов її функціонування, що перекриває 
практичні значення. Аналіз існуючих моделей і стратегій управ-
ління логістичної системи дозволив так само затверджувати про 
те, що, тому що основною рисою сучасних умов господарювання є 
істотна нестаціонарність попиту те представляється доцільним 
створення адаптивної моделі логістичної системи, як засобу най-
більше що точно відбиває динаміку розвитку в умовах невизна-
ченості ринку. При цьому доцільно використовувати модель дво-
рівневої адаптивної логістичної системи, раніше розроблену [24], 
уточнену автором і представлену на рис. 9.5. 

У пропонованій логістичній системі, відповідно до прийнятого 
адаптивного підходу, що дозволяє забезпечити працездатність 
системи в умовах нестабільного ринку, дані про попит надходять 
у блок оцінки параметрів попиту, що видає оцінки його інтенсив-
ності х�j й середньоквадратичного відхилення попиту  e�2d. 

Оптимальний розмір замовлення  формується на основі дворі-
вневої стратегії із двох компонентів. Перша з них – детермінова-
на складова k∗

jl" , обчислюється на основі формули Уілсона, що  
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Рис. 9.5. Структурна схема адаптивної логістичної системи 
в умовах нестаціонарного ринку 

 
має на увазі використання критерію мінімізації сумарних витрат 
управління запасами, логістичного по своєму сучасному тракту-
ванню. Друга – стохастична складова kmj. Вона визначається на 
основі оцінки коефіцієнта відносного страхового запасу � й серед-
ньоквадратичного відхилення попиту e�2d. Вона формує ту частину 

замовлення, що необхідна для компенсації випадкових варіацій 
попиту. Так само врахована пропозиція сполучення вимоги спо-
живачів і виробників при оптимізації останньої складової, що 
фактично задає рівень страхового запасу. Із цією метою при  
пошуку оптимального значення коефіцієнта �∗ одночасно з  
рішенням завдання мінімізації загальних витрат управління 
страховим запасом, мінімізується середнє число днів дефіциту в 
рік n , що встановлюється незалежно, виходячи з вимог спожива-
чів. Далі компоненти k∗

jl" й kmj∗ підсумуються, та складають  

оптимальне замовлення k∗jl" на наступний період часу у вигляді: 
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k∗jl" = k∗
jl" + kmj∗

 (9.1) 

 
Визначивши раціональне значення замовлення k∗jl" на наступ-

ний період (T+t) за даними попереднього періоду t і оцінивши 
поточний стан складу opj, система формує оперативне рішення про 
замовлення на поставку яке відповідає дворівневій стратегії 
управління. Як показали подальші дослідження, така адаптивна 
модель зберігає свою працездатність і ефективність при завданні 
параметрів, що відповідають реальному ринковому середовищу. 

Таким чином, застосування запропонованої схеми дозволить 
з’ясувати, як саме розкривається  конфліктність цілей споживачів 
і виробників, і чи можуть вони виявитися сумісними, а так само 
визначити відповідні області, де вимоги споживачів і виробників 
не конфліктують. У цьому випадку оптимізація логістичної сис-
теми на основі адаптивного синтезу й відповідно до вимог спожи-
вачів не призведе до зростання витрат, і забезпечить одержання 
додаткового прибутку в стратегічній перспективі. 

 
 

9.7. Маркетингова інтеграція інноваційної діяльності 
підприємств машинобудівної галузі України 

 
Стан економіки країни безпосередньо залежить від результа-

тів економічної діяльності господарюючих суб’єктів, що прямо 
впливає на вирішення таких проблем як встановлення макроеко-
номічної стабілізації, рівноваги платіжного балансу та стабільно-
сті національної валюти. Підприємства машинобудівної галузі 
мають значний вплив на реалізацію досягнень науково-
технічного прогресу всіх галузей країни, забезпечення інновацій-
ної складової розвитку вітчизняної економіки. Але вітчизняні 
підприємства знаходяться у занедбаному стані з низькими показ-
никами діяльності. Впровадження в Україні інноваційної моделі 
розвитку машинобудівної галузі – це об’єктивна потреба та аль-
тернативний шлях для підвищення міжнародної конкурентосп-
роможності економіки України в цілому. 

Погіршення положення машинобудівного комплексу є наслід-
ком зменшення суми інвестицій в його діяльність, наявності кре-
диторської та дебіторської заборгованостей, невідповідності про-
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дукції, яка виготовляється стандартам якості, відсутності сучас-
ного технічного переоснащення, наявності великої кількості ресу-
рсів, які не використовуються. Все це спонукає  до пошуку засобів 
та способів, які зможуть сприяти переходу українських машино-
будівних підприємств у ліпший стан. [3] 

За статистичними даними у 2010 році в Україні налічувалося 
11267 підприємств машинобудівної галузі, з яких 146 – великі, 
1834 – середні й 9287 – малі. Машинобудування країни утримує 
понад 15% вартості основних засобів, а також близько 6% оборот-
них активів вітчизняної промисловості та більше 22% кількості 
найманих працівників [5]. 

Машинобудування є фундаментом промисловості України, де 
зосереджена значна доля основних засобів промисловості та виро-
бництва інноваційної продукції. Підвищення ефективності діяль-
ності вітчизняного машинобудування сприятиме відновленню його 
ролі у якості локомотива економічного зростання України та за-
безпеченню модернізації економіки держави загалом. Випереджа-
ючий розвиток діяльності машинобудівної галузі сприятиме, на-
самперед: 

– досягненню позитивного синергетичного ефекту в супут-
ніх галузях промисловості через збільшення споживання їх 
продукції; 

– створенню замкнених виробничих циклів, побудованих на 
взаємозв’язках між вітчизняними підприємствами; 

– розвитку внутрішнього ринку збуту товарів вітчизняного 
виробництва; 

– зменшенню негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами; 
– загальному пожвавленню виробничої активності, що приз-

веде до збільшення прибутків підприємств, які можуть бути 
спрямовані на розвиток та активізацію НДДКР; 

– збільшенню робочих місць у машинобудівній і супутніх 
галузях. 

Відбувається значне скорочення інвестицій в основний капітал 
машинобудівної промисловості, яке становило у 2009 р. порівняно 
з 2008 р. 57,6 %. Таким чином, обсяги інвестицій в основний капі-
тал у 2009 р. (у фактичних цінах) повернулися на рівень 2006 р. 
(рис. 9.6) [1]. 

Знижується активність підприємств машинобудівної галузі в 
їх інноваційній діяльності, що впливає на зниження конкуренто-
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спроможності промислових товарів. Так, якщо у 2007 р. кількість 
інноваційно-активних підприємств у машинобудівній промисло-
вості становила 23,3 % від їх загальної кількості, то у 2008 р. вона 
скоротилась до 21,2 %, а у 2009 р. – до 21,1 % [1]. 
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Рисунок 9.6. Динаміка інвестицій в основний капітал 
машинобудівної промисловості (млн. грн., у факт. цінах) 

 
У 2010 р. зростання експорту продукції машинобудування від-

новилося й склало 25 % по відношенню до 2009 р. Основним чин-
ником зростання було нарощування експорту транспортних засо-
бів через покращення економічної ситуації у країнах СНД (осно-
вних імпортерах продукції вітчизняного машинобудування). 
Найбільшим споживачем товарів української машинобудівної 
промисловості є Російська Федерація – у 2010 р. частка експорту 
товарів машинобудівної галузі до цієї країни в загальному обсязі 
експорту товарів машинобудування склала 53,5 % або 2,859 млрд. 
дол. США. [1] Серед основних споживачів товарів машинобудівної 
промисловості України – також Білорусь, Казахстан, Німеччина, 
Угорщина, Польща та Іран. Експорт здійснюється в основному за 
такими товарними групами класифікатора ТН ЗЕД як котли, 
машини та апарати, електричні машини та устаткування, заліз-
ничні та трамвайні локомотиви, шляхове обладнання. 

У 2010 р. відбувалось поступове відновлення: обсяги імпорту 
машин та устаткування зросли на 30,5 %, транспортних засобів – 
на 69,3 %, приладів і апаратів – на 31,7 % відносно 2009 р. [1]. 

Україна перебуває у значній залежності від імпорту продукції 
машинобудування. Так, у 2008 р. перевищення імпорту над екс-
портом становило по машинах та устаткуванню – 2 рази, по тран-
спортних засобах – 2,8 раз, по приладах і апаратах – 4,9 раз [1]. 
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Рисунок 9.7. Динаміка імпорту товарів 
машинобудівної промисловості (млн дол. США) 

 
Загальне зростання обсягів імпорту товарів машинобудівної 

промисловості у 2010 р. по відношенню до 2009 р. становило 
39,9% [1] і відбувалось більш швидкими темпами, ніж зростання 
експорту (33,3%), що загострює ризик нарощування негативного 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Загалом, експорт товарів 
машинобудівної промисловості у 2010 р. склав 9,2 млрд. дол. 
США, імпорт – 12,7 млрд. дол. США. 

За попередніми оцінками, у 2010 р. відбулось зростання про-
мислового виробництва у світі на 4,6%. У США цей показник 
склав 3,3%, Німеччині – 9,0%, Франції – 3,5%, Китаї – 11%,  
РФ – 8,3%, Бразилії 11,5% [1]. Країни – лідери з виробництва 
продукції машинобудування застосовують різні механізми для 
відновлення виробництва і забезпечення міжнародної конкурен-
тоспроможності машинобудівної продукції. Наприклад, виробни-
ки транспортних засобів, насамперед автомобілів, здійснили  
масштабну переорієнтацію своїх підприємств на виробництво 
енергоефективних зразків зі зменшеною вартістю. Державна  
підтримка підприємств машинобудівної галузі у розвинених  
країнах світу переважно здійснюється шляхом надання їм фінан-
сової допомоги та забезпечення поліпшеного доступу до кредит-
них ресурсів з реструктуризацією боргових зобов’язань. 

Випереджаючий вихід з кризи машинобудівних підприємств 
інших країн посилить наступні ризики для вітчизняних машино-
будівних підприємств: 

– зростання долі імпортної продукції на території України; 
– витіснення вітчизняного виробника продукції машинову-

дівної галузі та зниження долі ринку на міжнародній арені через 
нездатність вчасно реагувати на зміни зовнішньої кон’юнктури; 
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– поглиблення науково-технологічної кризи на підприєм-
ствах вітчизняного виробництва; 

–  «консервування» засобів виробництва через падіння попиту 
на продукцію вітчизняного товаровиробника машинобудівної галузі. 

Тому, пріоритетним напрямком державного впливу на розви-
ток машинобудівної галузі в Україні має бути стимулювання  
запуску виробництва імпортозаміщуючої продукції на власних 
підприємствах. 

Згідно стратегії економічного та соціального розвитку України 
(2004-2015 роки) пріоритетними напрямками розвитку машино-
будування є [14]: 

– освоєння фахівцями нових видів складної, конкуренто-
спроможної та наукомісткої продукції; 

– державна підтримка розвитку наукомісткого виробництва, 
яке базується на використанні інформаційних та комунікаційних 
технологій; 

– зростання обсягів виробництва експортної та імпортозамін-
ної продукції та сприяння розвитку спільних підприємств та  
виробничих кооперацій з підприємствами ЄС та інших країн [7]. 

В таблиці 9.6 приведена динаміка інвестицій в основний капі-
тал за видами промислової діяльності за 2007–2010 роки, та  
наочно відображена динаміка на рисунку 5. Аналіз даних табли-
ці 9.6 та рис. 9.6 показує, що якщо за період до 2008 року спосте-
рігався ріст інвестицій в основний капітал підприємств машино-
будування, то вже починаючи з 2009 року відбулося різке падіння 
інвестицій до цієї галузі [2]. 

 
Таблиця 9.6. Інвестиції в основний капітал за видами промисло-
вої діяльності 

 

Вид економічної діяльності 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Машинобудування, млн. грн. 5340 6189 3564 4400 

 
Таблиця 9.6. Впровадження нових технологічних процесів на 
промислових підприємствах 

 

Вид економічної діяльності 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Машинобудування, млн. грн. 755 996 1351 1428 
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У промислово розвинутих країнах 80-95% приросту валового 
внутрішнього продукту припадає на долю патентів та «ноу-хау», 
використаних у найсучасніших технологіях. Нині у світі діють 
понад 4 млн. патентів на винаходи, а прибутки від продажу  
ліцензій на запатентовані об’єкти інтелектуальної власності у 
промисловості становлять фантастичну суму – понад 100 млрд. 
дол. США [2]. 

Необхідний інноваційний прорив потребує обґрунтованої те-
хнологічної політики, спрямованої на оновлення технологічного 
фундаменту для економічного зростання підприємств та країни 
в цілому, оскільки інновації можуть виникати на базі відповід-
них технологій, а технології – це втілені знання. Важливість 
стабільного розвитку машинобудівного сектору для економіки 
визначається тим фактом, що протягом кількох століть він за-
лишається єдиним постачальником капітальних ресурсів на 
підприємства інших галузей. Від ступеня розвиненості маши-
нобудування, в кінцевому підсумку, залежить стійкість і ефек-
тивність розвитку інших секторів і всієї економіки в цілому. 
Гальмівним для розвитку машинобудування є невеликі обсяги 
інвестицій. Основними джерелами інвестицій у цій галузі є 
власні кошти – близько 70%, кредити банків – 10% та кошти 
державного бюджету – лише 5% [1]. 29 вересня 2010 р. Кабінет 
Міністрів України схвалив розроблену Державним агентством 
України з інвестицій та розвитку, Концепцію Державної цільо-
вої економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 
2011–2015 рр. [6]. 

Машинобудування є провідною галуззю національної еконо-
міки, яке сьогодні відстає за рівнем розвитку від більшості країн. 
Однією з проблем є невеликі обсяги інвестицій, яка вирішується і 
на державному рівні так і на рівні підприємства. При цьому 
отримані кошти необхідно використовувати у чітко визначених 
напрямах. 
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Розділ 10 
 

Бренд і імідж як елементи 
споживчого капіталу підприємства 

 
 

10.1. Аналіз здатності системи комунікацій 
формувати цілісний образ бренду промислового підприємства 

 
Важливим етапом формування бренду підприємства є створення 

системи комунікацій, здатної доносити сутність бренду та його 
переваги до цільової аудиторії. В сучасних умовах, промислове 
підприємство, маючи високоякісну продукцію та зручні для спожи-
вачів сервісні програми, але не сформувавши знання про це серед 
цільової аудиторії, не зможе отримати бажаний економічний ре-
зультат. Зв’язки між брендом та споживачами формуються, підт-
римуються та розвиваються в комунікаціях та через комунікації. 

Про важливість комунікацій у формуванні бренду свідчать 
критерії, за якими оцінюється сила бренду. Наприклад, практик 
брендингу В. Пустотін виокремлює сім найбільш важливих  
критеріїв за якими можна оцінювати силу бренду: 1) рівень спон-
танного знання бренду; 2) рівень доступності бренду цільовій 
аудиторії; 3) правильне асоціювання назви бренду та його товар-
ної категорії; 4) кількість споживачів, які постійно користуються 
брендом; 5) на скільки одноманітний імідж бренду у його спожи-
вачів та не споживачів; 6) частка споживачів, яка коректно описує 
позиціонування бренду; 7) вартість бренду [25, с. 32]. Як бачимо, 
перший, третій, п’ятий та шостий критерії формуються за допомо-
гою комунікацій із споживачами. Аналіз літератури свідчить, що 
комунікаційна складова бренду є суттєвою складовою його фінан-
сового успіху. Отже, можна стверджувати, що важливим факто-
ром створення бренду є побудова системи комунікацій, яка забез-
печує донесення необхідної інформації до споживачів та є  
основою взаємодії із споживачами. 

Дослідимо за допомогою яких елементів комунікацій формуєть-
ся цілісне та комплексне сприйняття бренду. Особливість аналізу 
системи комунікацій підприємства з точки зору її здатності  
відображати сутність бренду полягає в тому, що формування бре-
нду пов’язане зі сприйняттям споживачів, а отже з різними нау-
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ками: маркетингом, соціологією,  психологією, що ускладнює чіт-
ку формалізацію оцінки здатності системи комунікацій формувати 
бренд у цільової аудиторії підприємства. Тому для визначення 
чинників донесення сутності бренду через систему комунікацій 
підприємства проведено дослідження наукових праць вітчизня-
них та зарубіжних вчених, аналіз принципів бренд-орієнтованості 
[12] та експертні опитування. На основі отриманих даних автора-
ми виокремлено основні складові маркетингових повідомлень, 
завдяки яким відбувається формування асоціацій бренду в 
сприйнятті споживачів під впливом інструментів комунікацій: 

− використання системи ідентифікації бренду; 
− донесення інформації про сутність бренду; 
− узгодженість та послідовність усіх маркетингових пові-

домлень; 
− дотримання єдиної творчої концепції бренду у всіх кому-

нікаціях та використання її протягом певного часу; 
− використання зрозумілої знаково-символьної системи, яка 

формує необхідні асоціації бренду; 
− забезпечення якості оформлення засобів комунікацій; 
− комплексність використання каналів та інструментів  

комунікацій; 
Але необхідно визначити лише не взаємозалежні характерис-

тики комунікацій. Тому, до переліку чинників, які забезпечують 
формування бренду через комунікації ввійшли наступні, рис. 10.1: 

1) відповідність системі ідентифікації (використання на  
різних інформаційних носіях єдиної системи ідентифікації  
підприємства: логотипу, фірмового знаку, візуальних образів, ін.); 

2) відображення переваг бренду (на скільки надана інформа-
ція розкриває позиціонування та сутність бренду). Цей чинник 
також відображає спроможність знаково-символьної системи, яка 
використовується підприємством для формування змісту комуні-
кативного повідомлення, відображати сутність бренду та форму-
вати потрібні асоціації бренду; 

3) узгодженість комунікативних повідомлень (узгодженість 
сутності повідомлень на різних засобах комунікацій); 

4) якість оформлення інформаційного носія (якість фізичного 
виконання та оформлення інформаційного носія, його сучасність 
відносно тих, що використовуються іншими підприємствами цієї 
ж або суміжних галузей); 

5) комплексність каналів та інструментів комунікацій. 
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нтів комунікацій 

якість оформлення 
засобу комунікацій 

 
 

Рис. 10.1. Чинники, що забезпечують формування бренду 
через комунікації 

 
В роботі Т.О. Примак [21, с. 289] досліджено чинники марке-

тингових комунікацій, які впливають на дієвість цільової аудито-
рії. Але, крім зазначених в дослідженні [21]  чинників впливу, на 
нашу думку, необхідно враховувати додаткові чинники, які або 
зменшують, або збільшують результат впливу маркетингових 
комунікацій, спрямованих на певну аудиторію. А саме, чинники, 
які характеризують якість відображення сутності бренду в засо-
бах комунікацій (див. рис. 10.1). 

Ми пропонуємо чинники, зазначені в роботі Примак Т.О. та 
доповнені авторами, класифікувати в залежності від джерела 
впливу чинника на сприйняття інформації з засобу комунікацій. 
Такий чинник як «комплексність каналів та інструментів комуні-
кацій» характеризує не окремий засіб комунікацій, а підхід до 
комунікаційної політики підприємства в цілому. Тому в перелік 
чинників маркетингових комунікацій, який сформовано з точки 
зору дослідження кожного з засобів комунікацій окремо, він не 
ввійшов. На наш погляд, доцільно виділити три групи чинників, 
які залежать від: 

1) ефективності вибору інструментів комунікацій (відносимо 
чинники, що враховують рівень відповідності носія аудиторії, а 
саме: кількість використаних носіїв МК (маркетингових комуні-
кації) різного спрямування; обсяги охоплення аудиторії кожним 
носієм; відповідність профілю носія певним товарним групам або 
ринкам; відповідність профілю носія певним основним заняттям 
аудиторії підприємства; частка обсягів маркетингових комуніка-
ційних повідомлень певного виробника чи марки в загальних 
обсягах інформаційного носія; результативність повторного впли-
ву МК, кількість інструментів МК певного виробника на одному 
носієві; рівень запам’ятовуваності матеріалу з одного подання 
залежно від відповідності сприйняття носія аудиторією підприєм-
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ства; рейтинг носія серед подібних йому; частота повторення мар-
кетингових комунікаційних повідомлень на одному інформацій-
ному носії; інтенсивність виконання певних дій аудиторією під 
впливом інструменту комунікацій; відповідність переключення 
уваги аудиторії носія з основного матеріалу на матеріал з МК; 
частка основного матеріалу в матеріалі певного носія); 

2) міри розвитку бренду підприємства (відносимо чинники, які 
відображають наявність інформації про бренд підприємства, а 
саме: відповідність системі ідентифікації бренду; відображення 
переваг бренду; узгодженість маркетингових повідомлень); 

3) якості самого інформаційного носія (відносимо чинники, які 
відображають правильність оформлення маркетингового повідо-
млення, а саме: складність сприйняття основного матеріалу  
інформаційного носія; якість оформлення інформаційного носія). 

 
Чинники, які залежать від відповідності вибору інструментів комунікацій 

Чинники, які залежать від ступеню відображення бренду підприємства 

кількість використаних носіїв МК різного спрямування 

обсяги охоплення аудиторії кожним носієм 

відповідність профілю носія певним товарним групам або ринкам 

відповідність профілю носія певним основним заняттям аудиторії підприємства 

частка обсягів маркетингових комунікаційних повідомлень певного виробника чи 
марки в загальних обсягах інформаційного носія 

Чинники, які залежать від якості інструментів комунікацій 

результативність повторного впливу МК 

складність сприйняття основного матеріалу інформаційного носія 

кількість інструментів МК щодо певного виробника на одному носієві 

рівень запам’ятовуваності матеріалу з одного подання залежно від відповідності 
сприйняття носія аудиторією підприємства 

рейтинг носія серед подібних йому 

частота повторення МК повідомлень на одному інформаційному носії 

інтенсивність виконання певних дій аудиторією під впливом інструменту комунікацій 

відповідність переключення уваги аудиторії носія з основного матеріалу на матеріал з МК 

частка основного матеріалу в матеріалі певного носія 

відповідність системі ідентифікації бренду 

рівень відображення переваг бренду 
 
погодженість комунікативних повідомлень 

якість оформлення інформаційного носія  
 

Рис. 10.2. Чинники маркетингових комунікацій, що впливають на 
дієвість аудиторії підприємства (доповнено автором на основі [21]) 
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З огляду на вищесказане, загальний перелік чинників, що 
впливають на дієвість аудиторії підприємства (рівень комуніка-
тивного впливу маркетингових повідомлень) має такий вигляд, 
зображений на рис. 10.2. 

Отже, для того, щоб система комунікацій підприємства доно-
сила інформацію про бренд цільовій аудиторії, необхідно врахо-
вувати перераховані чинники в створенні системи комунікацій 
бренду. Важливим елементом формування системи комунікацій, 
здатної доносити  сутність бренду цільовій аудиторії є її оцінка. 

В багатьох наукових працях розглядаються питання ефектив-
ності реклами [20, с. 280], [7], рекламних кампаній, комунікатив-
ного впливу [21, с. 287], [7, 9, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 30, 31]. Вивчення 
існуючих теоретичних та методичних підходів до оцінки впливу 
комунікаційних кампаній на цільову аудиторію дозволяє зробити 
висновки, що в науковій літературі розрізняються поняття комуні-
кативної та економічної ефективності маркетингових комунікацій. 

Існуючі підходи до оцінки комунікативної ефективності не  
враховують впливу важливих чинників, пов’язаних з відображен-
ням чи відсутністю відображення ключових складових бренду в 
системі комунікацій з потенційними споживачами та партнерами. 
Підходи до аналізу ефективності системи комунікацій підприємств 
не визначають якість безпосередньо інформаційного повідомлення: 
не оцінюється правильність використання системи ідентифікації 
підприємства, яка формує асоціативний зміст та підсилює (або на-
впаки, послаблює) інформаційне повідомлення, спрямоване на 
потенційного споживача; не враховується рівень донесення сутнос-
ті бренду через засоби комунікацій, не аналізується узгодженість 
повідомлень та візуальних елементів творчої концепції, що засто-
совуються для кодування повідомлень тощо. Отже, використовую-
чи зазначені вище підходи неможливо відповісти на питання, чи 
відображено сутність бренду в системі комунікацій підприємства. 

Метою нашого дослідження є формування такої системи кому-
нікацій, яка буде коректно відображати сутність бренду та ефек-
тивно формувати його цілісний образ. Тому, наша увага  
зосереджена, в першу чергу, не на тому, якими комунікаційними 
інструментами ми доносимо інформацію, а на тому, яку інформа-
цію ми доносимо через будь-які інструменти та засоби комуніка-
цій. З урахування того, що кожне підприємство в сучасних умовах 
використовує комплекс комунікацій для впливу на споживачів, 
необхідно проводити оцінку всієї системи комунікацій. 
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Для оцінки системи комунікацій промислового підприємства з 
точки зору її здатності створювати бренд у цільової аудиторії,  
нами запропоновано інтегральний показник рівня бренд-
орієнтовності системи комунікацій, побудований на виділених 
характеристиках комунікацій, які забезпечують сприйняття  
бренду. Завдання оцінки рівня бренд-орієнтованості полягає у 
вимірюванні того, наскільки існуюча система комунікацій відо-
бражає сутність бренду; дозволяє акумулювати всі маркетингові 
повідомлення бренду та асоціювати їх одне з іншим та з брендом; 
на скільки спроможна сформувати цілісний образ бренду. Показ-
ник рівня бренд-орієнтованості відображає міру відповідності 
візуальної, змістовної та якісної складових системи засобів кому-
нікацій підприємства, сутності бренду підприємства, та здатність 
інструментів комунікацій формувати стійкий образ бренду у  
споживачів, підсилюючи вплив різних один одного. 

Для визначення значень складових інтегрального показника 
використовується логічно-лінгвистична форма оцінки. Оціночні 
показники коефіцієнтів мають лише значення 1 (коректне вико-
ристання – істина) або 0 (не коректне використання – неправда), 
тобто використовується інструментарій алгебри логіки та її скла-
дова – логіка висловів. Такий підхід ґрунтується на тому, що не-
дотримання необхідних вимог (характеристик) при формуванні 
системи комунікацій не дозволяє формувати у свідомості потен-
ційних споживачів бренд підприємства. Отже, в даному випадку, 
при оцінці відповідного показника ми не отримуємо бренд-
орієнтованого впливу на споживачів, а показник має 0 значення. 
При додержанні необхідних вимог – підприємство отримує вплив 
інструмента комунікацій на споживача, а значення показника 
дорівнює 1. Ступінь відхилення від необхідного стандарту не має 
значення, оскільки будь-яке відхилення від стандартних вимог 
не дозволяє доносити через комунікації та формувати у спожива-
чів цілісний образ бренду. 

Отже, показник рівня бренд-орієнтованості системи комуніка-
цій промислового підприємства має вигляд: 

 

Кбр = �� ∙ �( ∙ �� ∙ �як 10.1 

 
де �� ,  �(, ��, �як – складові коефіцієнти. 
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Розрахунок складових показників відбувається таким чином: 
�� – показник відповідності повідомлення системі ідентифіка-

ції бренду: 
 

К� = t u5 ∙ )5
v

53�
 10.2 

 

де u5 – показник використання системи ідентифікації бренду в j 

засобі комунікацій, 
l – кількість засобів комунікацій, що є типовими для викорис-

тання в певному сегменті, при умовах, що ∑ u5 = 1; 

m=1 – коректне (відповідне) використання системи ідентифі-
кації бренду; 

m=0 – не коректне (невідповідне) використання системи  
ідентифікації бренду. 

 
�( – показник відображення в повідомленні сутності та  

переваг бренду: 
 

К( = t u5 ∙ ℎ5
v

53�
 10.3 

 

де – коефіцієнт вагомості  j  засобу комунікацій; 
ℎ5 – показник наявності інформації про сутність та переваги 

бренду (або позиціонування) в j засобі комунікацій, при умовах, 
що∑ u5 = 1; 

h=1 – у повідомленні відображено сутність бренду; 
h=0 – у повідомленні не відображено сутність бренду. 
 
�� – показник узгодженості маркетингових повідомлень: 
 

Ку = t u5 ∙ w5
v

53�
 10.4 

 

де w5 – показник послідовності та узгодженості повідомлення на  

j-му засобі комунікацій, при умовах, що ∑ u5 = 1; 
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g=1 – маркетингове повідомлення, що відображено на засобі 
комунікацій відповідає сутності тих, що використовуються на  
інших засобах; 

g=0 – маркетингове повідомлення, що відображено на засобі 
комунікацій не відповідає сутності інших повідомлень, супере-
чить тим, що використовуються на інших засобах. 

 
�як – показник відповідності якості засобу комунікацій позиці-

онуванню бренда: 
 

Кяк = t u5 ∙ I5
v

53�
 10.5 

 
де I5 – показник рівня відповідності якості оформлення j-го засобу 

комунікацій позиціонуванню бренда, при умовах, що ∑ u5 = 1; 

d=1 – якість засобу комунікацій відповідає позиціонуванню 
бренда; 

d=0 – якість засобу комунікацій не відповідає позиціонуванню 
бренда. 

 
Для визначення бази для порівняння узгодженості маркетин-

гових повідомлень на засобах комунікацій виділяються три засо-
би комунікацій, які отримали найбільші коефіцієнти вагомості. 
Інформація, відображена на даних засобах, є базою для порів-
няння з іншими. Якщо існують протиріччя в виділених засобах 
комунікацій – в якості орієнтира використовують маркетингове 
повідомлення, яке міститься хоча б на двох засобах. У випадку 
повної відсутності збігу в маркетингових повідомленнях, в якості 
порівняльної бази використовують засіб з найбільшим коефіцієн-
том вагомості. 

Слід відзначити, що на перший погляд показники – показник 
бренд-диференціації повідомлень та – показник узгодженості пові-
домлення є схожими за сутністю, але дотримання одного параметру 
не означає обов’язкове дотримання іншого. Наприклад, підприєм-
ство сформувало маркетингове повідомлення та відобразило пев-
ні переваги бренду на окремому засобі комунікацій. На іншому 
засобі теж відображено переваги підприємства, але сутність двох 
повідомлень на маркетингових засобах може бути різна. Згідно 
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результатів проведеного дослідження, неузгодженість маркетин-
гових повідомлень робить формування бренду неможливим. 

Для визначення коефіцієнтів вагомості окремих засобів комуні-
кацій у загальній системі комунікацій підприємства та формуван-
ня шкали значень показника рівня бренд-орієнтованості застосо-
вується метод експертних оцінок. Експертами виступають фахівці 
відділу маркетингу, відділу матеріально-технічного забезпечен-
ня, головні технологи, конструктори промислових підприємств 
хімічної галузі й галузі виробництва машин та устаткування. 

Для отримання коректної оцінки всіх складових показника рі-
вня бренд-орієнтованості слід зазначити вимоги, які висуваються 
до групи експертів. 

1) для оцінки коефіцієнтів вагомості засобів комунікацій  
експертами для дослідження обирають: 

− представників тієї ж галузі, в якій функціонує досліджу-
ване підприємство; 

− представників відділів маркетингу, комерційних керівни-
ків, фахівців матеріально-технічного обслуговування, збуту,  
головних конструкторів, головних інженерів проектів, головних 
технологів та інших фахівців, які беруть участь у вирішенні  
питання про співпрацю з підприємством. 

2)  для оцінки значень складових коефіцієнтів показника рів-
ня бренд-орієнтованості експертами для дослідження обирають: 

− представників потенційних споживачів та посередників; 
− представників відділів маркетингу, комерційних керівни-

ків, фахівців матеріально-технічного обслуговування, збуту, голо-
вних конструкторів, головних інженерів проектів, головних  
технологів та інших фахівців, які беруть участь у вирішенні пи-
тання про співпрацю з підприємством. 

Оскільки важливе значення для наукового обґрунтування  
експертного опитування має оцінка показника ступеня узгодже-
ності думок експертів, нами використовується коефіцієнт конкор-
дації та критерій Пірсона [6]. 

Коефіцієнти вагомості досліджені не для інструментів комуні-
кацій у цілому, а для конкретних засобів комунікацій. Перелік 
засобів комунікацій було сформовано з урахуванням думки  
експертів про поширені та необхідні для  підприємств хімічної 
галузі та галузі виробництва машин і устаткування засоби кому-
нікацій, табл. 10.1. Перелік засобів комунікацій та їх вагомість 
може змінюватися в залежності від товарної категорії та ринко-
вого сегменту, в якому працюють підприємства. 
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Таблиця 10.1. Перелік засобів комунікацій, що традиційно вико-
ристовують промислові підприємства 

 

Інструмент комунікацій 
Інформаційний носій 

(засіб комунікацій) 

Коефіцієнт вагомості 

(для хімічної галузі) 

Реклама  
Буклет 0,11 

Реклама в ЗМІ 0,09 

ПР Публікації в ЗМІ 0,07 
Професійні подієві 
заходи 

Виставковий комплекс (пре-
зентації на конференціях) 

0,20 

Корпоративний сайт Корпоративний сайт  0,18 

Персональні комунікації Персональні комунікації 0,23 

Стимулювання збуту Стимулювання збуту 0,12 

Сума коефіцієнтів вагомості 1 

 
Навіть у рамках окремої галузі, серед підприємств спостеріга-

ються відмінності в засобах комунікацій. Тому перелік засобів ко-
мунікацій та значення їх коефіцієнтів вагомості бажано визначати 
для кожного підприємства або для конкретної товарної категорії 
окремо. В даному випадку обраховано середнє арифметичне зна-
чення коефіцієнтів вагомості, які надані експертами. Ті засоби ко-
мунікацій, які отримали сукупний коефіцієнт вагомості нижчий за 
0,05, було виключено з переліку, а їх бали пропорційно розподілені. 

Рівень бренд-орієнтованості визначається в залежності від 
значення інтегрального показника за шкалою оцінки [29]. Шкала 
оцінки має такий вигляд, рис 10.3. 

 
 

   0                                             0,5                     0,75                       1  

необхідна 
перебудова 

необхідна 
корекція 

високий рівень, 
але можливе 
удосконалення 

значення 
коефіцієнту, од 

максимальний 
рівень 

 
 

Рис. 10.3. Шкала рівня бренд-орієнтованості системи комунікацій 
 
В результаті проведення дослідження (експертного опитуван-

ня) отримано такі результати. 
0≤ К <0,5 – низький рівень бренд-орієнтованості: система  

комунікацій неспроможна формувати цілісний образ бренду та 
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потребує кардинальних змін, необхідно змінити концептуальні 
підходи до її формування та побудувати комунікації згідно з 
принципами бренд-орієнтованості; 

0,5≤ К <0,75 – задовільний рівень бренд-орієнтованості: систе-
ма побудована з урахуванням принципів бренд-орієнтованості, 
здатна формувати образ бренду, але можливе доопрацювання та 
удосконалення інструментів комунікацій для більш цілісного та 
потужного впливу; 

0,75≤ К <1 – високий рівень бренд-орієнтованості: система  
сформована з урахуванням основних принципів, спроможна фор-
мувати образ бренду, але може бути  вдосконалення; 

К = 1 – абсолютний бренд-орієнтованості: комунікаційні повідо-
млення повністю узгоджені, система комунікацій здатна формува-
ти цілісний образ бренду створюючи синергетичний ефект [10, 22], 
тобто її сукупний вплив перевищує сумарну дію кожного окремого 
інструменту або засобу. 

Нами була проведена оцінка якості рівня бренд-орієнтованості 
системи комунікацій підприємства хімічної галузі ПАТ «ДніпроА-
зот» (м. Дніпродзержинськ), яке є частиною КБ «Приватбанк».  
ПАТ «ДніпроАзот» входить у десятку провідних підприємств хіміч-
ної й нафтохімічної промисловості України. Продукція підприємс-
тва застосовується в металургії, сільському господарстві, гірничо-
добувній, хімічній та переробній промисловості, в енергетиці та 
водопостачанні. Сьогодні підприємство випускає аміак, карбамід, 
соду каустичну, рідкий хлор, соляну кислоту, гіпохлорид натрію. 

Для пошуку партнерів ПАТ «ДніпроАзот» використовує різні 
інструменти комунікацій: виставкові комунікації, персональні 
зустрічі, корпоративний сайт, поліграфічну продукцію. Метою 
проведеного нами дослідження на підприємстві є оцінка того, на 
скільки в системі його комунікацій відображається сутність брен-
ду, чи дозволяє існуюча система комунікацій сформувати бренд в 
уяві цільової аудиторії підприємства. 

Попередній аналіз системи управління комунікаціями підпри-
ємства виявив відсутність єдиного суб’єкта управління, який від-
повідав би за всі його комунікації. Відповідальним підрозділом за 
здійснення маркетингових комунікацій в системі управління 
ПАТ «ДніпроАзот» є Бюро маркетингу. Але рішення щодо ство-
рення системи комунікацій приймалися різними керівниками, а 
їх реалізація координувалася різними фахівцями. До того ж, для 
безпосередньої розробки та втілення необхідних підприємству 
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засобів комунікацій використовувався аутсорсинг. Відбір підряд-
ників здійснювався не фахівцями підприємства, а тендерним 
комітетом КБ «Приватбанк». Для розробки різних засобів було 
обрано не одного підрядника, а декількох різних спеціалізованих 
підрядників, перед якими ставилось завдання з розробки та виго-
товлення окремих засобів комунікацій, з використанням логотипу 
підприємства, його слоганів та фірмових кольорів. Можна зроби-
ти висновок, що при формуванні системи комунікацій спостеріга-
ється певна неузгодженість. 

Нами проведена оцінка складових коефіцієнтів інтегрального 
показника рівня бренд-орієнтованості системи комунікацій  
ПАТ «ДніпроАзот», результати якої представлено в табл. 10.2. 

 
Таблиця 10.2. Значення коефіцієнтів складових коефіцієнтів по-
казника рівня бренд-орієнтованості для системи комунікацій 
ПАТ «ДніпроАзот» 

 

Засіб 
комунікацій 

коефі-
цієнт 
ваго-
мості 

оцін-
ка �� 

зна-
чення 
�� для 
засобів 

оцін-
ка �( 

зна-
чення 
�( для 
засобів 

оцін-
ка �у 

зна-
чення 
�у для 
засобів 

оцін-
ка 
�як 

зна-
чення 

�як для 
засобів 

Буклет або 
каталог 

0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Супутні носії 
(фірмовий 
бланк, візитка, 
папка тощо) 

0,05 1 0,05 0 0 0 0 1 0,05 

Виставковий 
комплекс 

0,15 1 0,15 0 0 0 0 1 0,15 

Корпоратив-
ний сайт  

0,18 0 0 1 0,18 0 0 0 0 

Реклама в ЗМІ 0,10 1 0,10 0 0 0 0 0 0 

ПР публікації 0,10 1 0,10 1 0,10 0 0 1 0,10 

Сувеніри 0,05 0 0 0 0 0 0 1 0,05 
Персональні 
комунікації 

0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 

Значення 
коефіцієнтів 

1  0,77  0,65  0,37  0,72 

 
Отже, значення інтегрального показника рівня бренд-

орієнтованості системи комунікацій ПАТ «ДніпроАзот» дорівнює: 
�бр = 0,77 ∙ 0,65 ∙ 0,37 ∙ 0,72 = 0,14. 
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Аналізуючи цей показник за допомогою вимірювальної шкали, 
можна зробити висновок, що якість системи комунікацій абсолю-
тно незадовільна, хоча використовуються майже всі інструменти 
комунікацій. 

Незадовільний рівень бренд-орієнтованості системи комуніка-
цій зумовлено низьким значенням коефіцієнтів дотримання сис-
теми ідентифікації та інформаційної погодженості. Проведений 
аналіз структури Бюро маркетингу, положень про підрозділи 
маркетингу та збуту, посадових інструкцій, процедур роботи та 
виявив, що серед переліку функцій у жодного із фахівців не було 
завдання з формування та підтримки цілісності образу підприєм-
ства. Відсутній перелік вимог до інструментів та засобів комуні-
кацій тощо. Можна впевнено сказати, що основною причиною 
такої неузгодженості є відсутність єдиної системи бренд-
орієнтованого управління комунікаціями. 

Тому серед заходів із підвищення якості системи ідентифікації 
було запропоновано такі: 

1) створити бренд-орієнтовану систему управління комуніка-
ціями підприємства, а саме: 

− проінформувати персонал про ринкову стратегію та кон-
цепцію бренду підприємства, ознайомити з основними цінностя-
ми та перевагами, що пропонуються потенційним і реальним 
споживачам; 

− інтегрувати корпоративні правила до посадових інструк-
цій персоналу або колективного договору; 

− розширити функції керівника Бюро маркетингу та інших 
фахівців для забезпечення узгодження всіх комунікацій підпри-
ємства з концепцією бренду; 

− ознайомити з принципами бренд-орієнтованого управлін-
ня комунікаціями. 

2) забезпечити використання єдиної системи ідентифікації  
підприємства: фірмового знаку, логотипу, слоганів, фірмовий 
стиль, фірмовий інтегратор для рекламних макетів тощо; 

3) інтегрувати інформацію про позиціонування у всі засоби 
комунікацій підприємства; 

4) розробити та запровадити єдину творчу концепцію, в рам-
ках якої сформувати знаково-символьну систему для відображен-
ня позиціонування та ідентифікації підприємства на різних носі-
ях інформації; 
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5) розробити «Бренд-бук» або «Паспорт бренду» зі стислим ви-
кладенням сутності бренду, його творчої концепції, системи іден-
тифікації, його позиціонування, переваг, системи ідентифікації 
тощо та використовувати «Бренд-бук» в якості вихідних даних, 
обов’язкових для дотримання при співпраці зі спеціалізованими 
підприємствами-підрядниками зі створення засобів комунікацій. 

6) удосконалити корпоративний сайт підприємства як гло-
бальну комунікативну платформу. 

Запропоновані заходи дозволили перебудувати систему кому-
нікацій та змінити показники якості (див. табл. 10.3): 

 
Таблиця 10.3. Значення коефіцієнтів якості системи комунікацій 
ПАТ «ДніпроАзот» після впровадження заходів 

 

Засіб 
комунікацій 

коефі-
цієнт 
ваго-
мості 

оцін-
ка �� 

зна-
чення 
�� для 
засобів 

оцін-
ка �( 

зна-
чення 
�( для 
засобів 

оцін-
ка �у 

зна-
чення 
�у для 
засобів 

оцін-
ка 
�як 

зна-
чення 

�як для 
засобів 

Буклет або 
каталог 

0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Супутні носії 
(фірмовий 
бланк, візитка, 
папка тощо) 

0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Виставковий 
комплекс 

0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 

Корпоратив-
ний сайт  

0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 

Реклама в ЗМІ 0,10 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0 

ПР публікації 0,10 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,10 

Сувеніри 0,05 0 0 0 0 0 0 1 0,05 
Персональні 
комунікації 

0,20 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 

Значення 
коефіцієнтів 

1  0,95  0,95  0,95  0,95 

 
Коефіцієнт рівня бренд-орієнтованості системи комунікацій 

отримав таке значення: 
К = 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,95 = 0,81. 
Порівнюючи отримані дані зі шкалою, рис. 10.3, можемо зро-

бити висновок, що рівень бренд-орієнтованості системи комуніка-
цій досить висока, що свідчить про її здатність формувати образ 
бренду підприємства. 



 
517 

Проведений аналіз виявив велике значення системи комуні-
кацій в діяльності підприємства та в формуванні бренду. Дослі-
джено та виокремлено основні елементи комунікацій, які є відпо-
відальними за формування цілісного образу бренду. Проведене 
групування виділених елементів, що дозволило сформувати  
такий перелік: використання системи ідентифікації бренду, доне-
сення інформації про сутність бренду, узгодженість маркетинго-
вих повідомлень, комплексність використання каналів та інстру-
ментів комунікацій, якість оформлення засобу комунікацій. 

Удосконалена класифікація чинників, які корегують дієвість 
цільової аудиторії під впливом маркетингового повідомлення, до 
переліку яких додано чинники, які враховують ступінь відобра-
ження сутності бренду в засобах комунікацій та якість оформлен-
ня засобу комунікацій. Запропонована класифікація дозволяє 
розуміти основні групи чинників впливу на дії цільової аудиторії 
та досліджувати їх у подальшому. 

Запропонований інтегральний показник рівня бренд-
орієнтованості, який відображає ступінь відповідності візуальної 
та смислової складових системи засобів комунікацій, яку викори-
стовує підприємство, сутності бренду підприємства та оцінює  
здатність інструментів комунікацій формувати стійкий образ 
бренду у споживачів, підсилюючи вплив інших складових  
комплексу маркетингу. 

 
 

10.2. Методологія оцінки ефективності брендингу 
 
В умовах зростаючої жорстокої конкуренції, перед українськи-

ми підприємствами стає низька завдань щодо підтримки своїх 
лідируючих позицій та збереження ефективності підприємств. 
Питання брендингу завжди є актуальним, а розробка методів 
оцінки ефективності останнього набуває більше вагомості. Особ-
ливий акцент необхідно зробити на таку галузь переробної  
харчової промисловості, як виробництво молочної продукції,  
морозива, підкреслює його головну роль, сприяє конкурентоспро-
можності і зміцненню ринкових позицій вітчизняних підприємств 
на цих ринках. Брендинг набуває значення під час виробництва 
та реалізації продукції з високою часткою доданої вартості,  
виступаючи ефективним засобом її створення. Відповідно, для 
підприємств харчової промисловості питання підвищення ефек-
тивності брендингу набувають особливої актуальності. 
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Аналіз праць Д. Аакера [1], О. Азарян [2], П. Вінкельманн [8], 
Ж. Капферера [13], О. Кендюхова [14] інших, дозволяє зробити 
висновок, що необхідно більше уваги надати методичним інстру-
ментам оцінки ефективності брендингу. Особливої актуальності 
набуває функціональне наповнення бренду і якісна реалізація 
своїх функцій. Саме через реалізацію відповідних функцій бренд 
залучає і утримує споживачів, створює додаткову вартість, зміц-
нює ринкові позиції фірми-власника бренду. У зв’язку з цим не-
обхідність розробки науково-методичних положень та практичних 
рекомендацій оцінки ефективності брендингу саме на основі фун-
кціонального підходу обумовило формулюванню мети й завдання. 

Таким чином, дослідження ефективності брендингу на основі 
функціонального підходу є актуальним науково-практичним  
завданням сучасної економічної науки, вирішення якого 
пов’язано з такими проблемами, як підвищення конкурентоспро-
можності національного бізнесу на вітчизняних і міжнародних 
ринках, забезпечення соціально-економічної ефективності його 
функціонування. 

Метою є розробка показників оцінки ефективності брендингу 
на основі аналізу функціонального підходу. 

Для досягнення цієї мети сформульовано та вирішене таке за-
вдання: 

− проаналізувати сучасний стан споживчого ринку; 
− навести методику оцінки ефективності брендингу з визна-

ченням інтегрального показника; 
− обґрунтувати перспективи подальшого дослідження. 

Особливу роль відіграє брендинг у ринковій діяльності  
підприємств харчової промисловості, у тому числі тих, що займа-
ються виробництвом молочної продукції, морозива, Товари цих 
категорій – переважно продукти масового попиту, серед яких  
немаркованих майже немає, у той самий час вони досить дифере-
нційовані, щоб мати можливість застосування брендингу. 

На сьогодні, ринок молочної продукції й морозива займає  
важливе місце в економіці будь-якої держави. Представники  
даного виду продукції нараховують понад крупних 15 виробників, 
та малих виробників, яких більше сотні. У зв’язку з цим великий 
науковий і практичний інтерес представляє дослідження даного 
продовольчого ринку і його сегментів. 

В Україні вже намітилася тенденція до поступового збільшен-
ня виробництва продукції морозива в країні, незважаючи на  
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високі ціни та нещодавню кризу, що призупинила позитивну ди-
наміку розвитку галузі. Разом із загостренням сировинного дефі-
циту вона стає причиною помітного зниження випуску свіжих 
молокопродуктів. Однак, у поточному році вже намітилася тенде-
нція до поступового збільшення виробництва молочної продукції 
в країні, незважаючи на високі ціни. Наголошуються також пози-
тивні зміни в зовнішній торгівлі. Істотно скорочено імпорт і збі-
льшено експорт, Україна стала нетто-експортером свіжих молоко-
продуктів. Але щоб скористатися цими перспективами оператори 
ринку повинні працювати дуже ефективно вже сьогодні [24]. 

 Оцінюючи діяльність вітчизняних молокопереробних підпри-
ємств за останні роки, можна зробити висновок про загострення 
конкуренції між ними. Характерно, що такі крупні компанії, які 
мають найсильніші бренди (ЗАТ «Галичина», ВАТ «Вімм-Білль-
Дан», ВАТ «Данон»), здебільшого сконцентровані на виробництві 
продуктів більш глибокої переробки, ніж на виробництві молока. 

Аналіз позитивної динаміки ринкової діяльності основних ви-
робників та структури виробництва молочної продукції за її  
видами протягом останніх трьох років (рис. 10.4) говорить про те, 
що конкуренція на ринку продуктів з більшою доданою вартістю 
зростає та буде зростати. 

 

Товарне 

молоко

47%

Кефір

17%

Сметана

12%

сирна продукція

7%

йогурти 

7%

ряжанка

4%
інші

6%
2011 р.

 
 

Рис. 10.4. Структура виробництва молочної продукції 
за видами, у відсотках, за даними ТОВ «Інфагро» [28] 

 
Відновлення інтересу споживачів до дорогих, якісних молоч-

них продуктів, що мають високу споживчу цінність, унікальні 
специфічні дані можливе саме завдяки підвищенню ефективності 
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брендингу, особливо для учасників ринку, що мають сезонний 
характер попиту. Роль оцінки брендингу на певному сегменті 
ринку дає надію учасникам ефективно працювати та завойовува-
ти нові вітчизняні та світові ринки. 

Згідно з інформацією, наведеною в [28], на 2011 р. ряд великих 
компаній запланували збільшення рекламних бюджетів та  
виведення на ринок нових торговельних марок. 

Складна ситуація на ринку молочної сировини і досить туман-
ні перспективи зростання прибутків українців не надають вели-
кого оптимізму в операторів  ринку  морозива відносно зростання 
його обсягів, крім того, активізація міжнародних операторів  
обіцяє серйозно загострити конкуренцію, тому роль брендингу на 
цьому ринку найближчим часом буде постійно зростати. 

Дослідження ролі брендингу на підприємствах таких галузей 
переробної харчової промисловості, як виробництво молочної  
продукції й  морозива, показало, що протягом останніх років роль 
брендингу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств 
харчової промисловості значно посилилась. Такі напрями як кон-
курентоспроможність, зайняття лідируючих позицій на ринку 
перш за все обумовлені роллю брендингом, його оцінкою ефекти-
вності на прикладі дослідження ринку молочної продукції, ринку 
морозива та свіжозаморожених продуктів. 

 Починаючи з 2004 р., ринок морозива в Україні майже при-
пинив зростання, щорічні темпи приросту становлять лише 5%, а 
це значно нижче від показників зростання на ринках інших хар-
чових продуктів, таких, як пиво(20%) або кондитерські вироби 
(22%). Особливу увагу маркетологів привертають показники зрос-
тання ринку снеків (15%) [28, с. 69]. 

У ході дослідження, на основі анкетуванні 400 осіб по наступ-
ним позиціям торговельних марок  морозива травні 2010 р., було 
визначено популярність у споживачів наступних брендів. Так, 
морозиво ТМ «Вінтер» обрали 46 % споживачів (рис. 10.5). 

Розглянувши окремо цю торговельну марку, можна сказати, 
що 78% споживачів морозива цієї торговельної марки впевнені у 
високій якості обраного ними продукту. 35% споживачів вважа-
ють, що ціна на морозиво ТМ «Вінтер» є високою, а 65% – справе-
дливою. Повністю довіряють виробнику 91% споживачів. На пи-
тання про смакові властивості морозива цієї торговельної марки 
26% відповіли, що смак найкращій, 57% – не гірший, ніж у  
інших, та 17 % споживачів вважають, що смакові властивості мо-
розива ТМ «Вінтер» кращі, ніж у інших. 
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Рис. 10.5. Вибір торговельної марки морозива, відсотки опитаних 
 
На другому місці – ТМ «Геркулес», яку обрали 28% спожива-

чів. Розглянувши окремо цю торговельну марку, можна зробити 
висновок, що лише 57% споживачів впевнені у високій якості  
морозива ТМ «Геркулес». На питання про ціну продукту 43% від-
повіли, що ціна справедлива, 7% – низька, а половина опитаних 
вважають, що ціна на морозиво цієї торговельної марки дуже ви-
сока. Довіряють виробнику 57% споживачів. Взявши до уваги сма-
кові властивості, 72% опитаних вважають, що смак обраного ними 
продукту не гірший, ніж у інших, і лише 14% споживачів відпові-
ли, що смак найкращий. Цікаво, що різниця у відсотках між спо-
живачами ТМ «Вінтер» і ТМ «Геркулес», які впевнені у високій 
якості морозива та вважають ціну на нього справедливою, майже 
однакова – 13% та 14% відповідно. Перевага споживачів розподі-
лилася таким чином: безумовним лідером виявилася «вишня» – 
23% в загальному об’ємі продажів наповнювачів, «полуниця» – 
18%, потім «ківі», «абрикос», «персик» – по 8%. Технологи розроб-
ляють оригінальні нові композиції – мюслі, а також ексклюзивні 
наповнювачі – аґрус, диня й та ін. [32]. Однак, слід відмітити  
тенденцію переваги класичного смаку без інших наповнювачів. 

Для більш об’єктивного аналізу оцінки ефективності брендин-
гу на ринку морозива було обрано наступні торговельні марки: 
«Вінтер», «Геркулес», «Мушкетер», «Ласунка», «Рудь», «Браво», та 
проведено дослідження на основі функціонального підходу, де саме 
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функції розкривають сутність і цільовий зміст брендингу. Будь-
який бренд за характером функції містить чотири основні скла-
дові: економічну, ідентифікаційну, інформаційну та емоційну. 

Ефективність економічної функції бренду, як і ефективність 
будь-якої іншої його функції, можна поділити на абсолютну та 
відносну. З урахуванням абсолютних та відносних показників 
ефективності наступних функцій: економічної, інформаційної, 
ідентифікаційної та емоційної визначено інтегральний показник 
ефективності брендингу на основі функціонального підходу: 
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де ІЕВ�
<
 – інтегральний показник ефективності брендингу, част. од.; 
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 – відповідно відносні ефективності 
економічної, інформаційної, ідентифікаційної та емоційної функ-
цій i-го бренду, які розраховуються як співвідношення абсолютної 
ефективності відповідної функції бренду до середньої ефективно-
сті цієї функції по ринку (цільовій аудиторії), част. од.; 

 ��, �$, �N, �� – коефіцієнти значущості відповідних функцій  
бренду, які встановлюються шляхом експертного опитування 
працівників служб маркетингу компаній-виробників, що безпосе-
редньо займаються питаннями брендингу та мають досвід роботи 

в цієї сфері не менш п’яти років (∑ ����3� ). 

 
Абсолютна ефективність відповідних функцій встановлюється 

в ході дослідження споживчої аудиторії за допомогою анкетуван-
ня за репрезентативною вибіркою. Більш повну та наочну карти-
ну ефективності брендингу на основі функціонального підходу 
можна отримати, розбивши бренди на ранги за рівнем інтеграль-
ного показника ефективності на основі функціонального підходу. 

Коефіцієнти значущості відповідних функцій брендингу, вста-
новлених в ході експертного опитування:  

економічна функція – 0,3; 
ідентифікаційна функція – 0,3; 
інформаційна функція – 0,2; 
емоційна функція – 0,2. 
Так результати ефективності реалізації функцій торговельни-

ми марками на ринку морозива наведено в табл. 10.4, 10.5. 
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Таблиця 10.4. Ефективність реалізації своїх функцій торговель-
ними марками морозива 

 

Назва бренду 
Відносна ефективність за функціями 

економічна ідентифікаційна інформаційна емоційна 

«Вінтер» 0,94 1,12 1,03 1,01 

«Геркулес» 0,96 1,09 1,02 1,03 

«Мушкетер» 1,02 0,97 0,95 1,01 

«Ласунка» 1,03 1,03 0,98 1,04 

«Рудь»  0,93 0,98 0,94 0,85 

«Браво» 0,95 1,01 0,94 1,03 

«Ажур» 0,93 0,86 0,87 0,84 

 
На основі наведених даних та аналізу відносної ефективності 

торговельних марок за економічною, ідентифікаційною, інформа-
ційною й емоційною складовою необхідно у вигляді таблиці пред-
ставити дані з урахуванням коефіцієнту значущості та визначен-
ням інтегрального показнику. 

 
Таблиця 10.5. Ефективність брендингу торговельних марок моро-
зива з урахуванням значущості функцій 

 

Назва 
бренду 

Відносна ефективність за функціями 
Інтегральний 

показник 
Ранг 

економічна 
ідентифі-
каційна 

інформа-
ційна 

емоційна 

«Вінтер» 0,282 0,336 0,206 0,202 1,026 1 
«Геркулес» 0,288 0,327 0,204 0,206 1,025 2 
«Мушкетер» 0,306 0,291 0,19 0,202 0,989 4 
«Ласунка» 0,309 0,309 0,196 0,208 1,022 3 
«Рудь» 0,294 0,294 0,188 0,17 0,946 6 
«Браво» 0,285 0,303 0,188 0,206 0,982 5 
«Ажур» 0,279 0,258 0,224 0,168 0,929 7 

 
Аналіз й оцінка ефективності брендингу на основі функціона-

льного підходу торговельних марок морозива з урахуванням зна-
чущості функцій і визначенням інтегрального показника  дає 
змогу підкреслити,що лідируючі позиції займає торговельна  
марка «Вінтер», а «Ласунка», незважаючи на високу частку дода-
ної вартості займає третю позицію, що підкреслює необхідність 
удосконалення брендингу. 
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Запропонована система показників оцінки ефективності окремих 
функцій бренду та інтегральний показник ефективності цього про-
цесу на основі функціонального підходу більш комплексно розкри-
вають цільову змістовність брендингу, дозволяють виявляти сильні 
та слабкі сторони бренду порівняно з брендами-конкурентами. 

Таким чином, запропонована система показників оцінки ефек-
тивності окремих функцій бренду та інтегральний показник ефе-
ктивності брендингу на основі функціонального підходу більш 
комплексно розкривають цільову змістовність брендингу, дозво-
ляють проводити аналіз сильних та слабких сторін бренду порів-
няно з брендами-конкурентами. Апробація результатів дослі-
дження в практичній діяльності конкретних підприємств показа-
ла їх комплексність, доцільність і адекватність сучасним еконо-
мічним умовам. 

Перспективами подальших досліджень є розробка концептуа-
льних положень, аналіз факторів та обґрунтування критеріїв  
оцінки ефективності, що створюють наукову базу для детального 
розвитку теорії брендингу. 

 
 

10.3. Імідж організації як економічна категорія. 
Його роль у формуванні споживчого капіталу підприємства 
 

Значущість іміджу сьогодні явно збільшується із-за усе більш 
зростаючого впливу комунікативних потоків на життя людини. В 
умовах ринкових відносин головним і визначальним фактором 
економічного благополуччя організації стає ринок, а точніше 
споживач продукції та послуг. Зовнішні умови функціонування 
організації дуже мінливі. У кінцевому результаті, все різнома-
ніття зовнішніх впливів знаходить своє концентроване виражен-
ня в позиції суспільства відносно до організації і тому важливим 
моментом стає формування власного іміджу. 

В сучасних економічних умовах сприятливий імідж є важли-
вим фактором конкурентоспроможності організації і недостатня 
увага до його формування і підтримання істотно звужує можливо-
сті вітчизняних товаровиробників. 

Імідж організації (підприємства чи установи) – це стійкий три-
валий позитивний чи негативний образ у свідомості економічних 
контрагентів, контактних аудиторій, громадській та суспільній 
свідомості загалом, їх емоційне ставлення, що формує конкурент-
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ні переваги та інші економічні вигоди організації у довгостроко-
вій перспективі. 

Перш ніж підійти до проблеми формування іміджу, необхідно 
розглянути деякі властивості людської свідомості. 

У міру розвитку масових комунікацій, міждержавних і між-
культурних зв’язків, усе більше число людей починають розуміти 
світ однаково. Це прояв складного, довготривалого процесу гло-
балізації людства. Практично всі явища і об’єкти середовища  
типізуються в нашій свідомості, тобто позбавляються меж унікаль-
ності і набувають меж універсальності. Згідно з положеннями 
В. Ліппмана, соціальні стереотипи є основним розумовим  
матеріалом, на якому будується масова свідомість. Тому стереоти-
пи мають об’єктивну природу і є невід’ємною властивістю психіки 
людини робити узагальнення. 

Знаковість стереотипу дає ключ до управління суспільною сві-
домістю, що виявляється в громадській думці, суспільних настро-
ях і так далі. Для створення сприятливого відношення до якого-
небудь об’єкту або повідомлення – його необхідно співвідносити з 
позитивними стереотипами аудиторії. Саме так створюється 
імідж – інший найважливіший блок «уявного простору», що існує 
в наших головах. 

Відповідно до вищесказаного проведемо порівняльну оцінку 
цих двох понять у табл. 10.6. 

Визначення іміджу як кореляції між уявленням, яке організа-
ція прагне створити про себе у потенційного споживача, і уявлен-
ням про організацію, яке вже існує у споживача говорить про  
необхідність існування принципу відповідності цих уявлень.  
Таким чином, необхідно розмежовувати імідж реальний та імідж 
бажаний (або стратегічний образ). Отже, у даного визначення є 
дві виражені частини: перша – це активні дії компанії по форму-
ванню та адекватному сприйняттю свого образу, друга – відобра-
ження образу організації у «дзеркалі» споживача. Зрозуміло, що 
ці дві частини можуть не лише не співпадати, але й бути абсолю-
тно протилежними. 

Формування корпоративного іміджу базується на принципах, 
дотримання яких призведе до підвищення ефективності органі-
зації та побудові засад для якісного управління іміджем. 

1. Імідж організації повинен відповідати стратегії її розвитку, 
яка базується на задоволенні потреб всього ринку або окремих 
його сегментів. Принцип побудови іміджу «від потреб споживачів» 
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Таблиця 10.6 Особливості та відмінності стереотипу та іміджу 
[17, з доповненнями автора] 

 

Характе-
ристика 

Стереотип Імідж 

Функція дає стисле узагальнене 
уявлення про цілу катего-
рію однорідних явищ або 
об'єктів 

служить для того, щоб підкреслити 
відмінність одного конкретного об'єкту від 
інших, що стоять з ним в одному ряду, а 
інколи навіть протиставити його іншим 

Додаткові 
властиво-
сті 

хоча стереотип і спотво-
рює реальний об'єкт, проте 
він базується на реальних 
властивих йому характе-
ристиках 

імідж наділяє явище вигідними пропаган-
дистові властивостями, що виходять за 
межі функціональних можливостей 
самого об'єкту 

Пізнава-
льна 
сторона 

у стереотипах переважає 
пізнавальна сторона, вони 
допомагають людині 
орієнтуватися в світі 

в іміджі пізнавальної сторони взагалі 
немає або її наявність обумовлена збігом 
реальних і бажаних характеристик  
об'єкту 

Змінюва-
ність 

стереотип дуже стійкий, 
інколи він не змінюється 
впродовж декількох поко-
лінь. Суспільство підсвідо-
мо прагне до збереження 
своїх стереотипів, оскільки 
їх крах означає крах карти-
ни світу, тобто світогляду 

імідж надзвичайно рухливий, його можна 
(і потрібно) змінювати у зв'язку зі змінами 
ситуації. Від іміджу можна залишати, 
лише «контур», змінюючи його окремі 
компоненти інколи на прямо протилежні 

Інструмент 
маніпулю-
вання 

Використовувати для 
маніпуляції стереотипи 
важко, оскільки формуєть-
ся він набагато важче і в 
ньому сильна інформацій-
на складова 

легкість корегування, різні маніпулятивні 
можливості. Імідж є ідеальним інструмен-
том для маніпулювання. При його фор-
муванні ракурс умисне зміщується, 
акцентуються на певних сторонах об'єк-
ту, а інші свідомо затушовуються 

Етимології 
слів 

стереотип в перекладі з 
грецького означає «твер-
дий відбиток». Він сприй-
мається готовим і не 
вимагає додаткового 
розуміння та уявлення 

імідж пов'язаний з поняттям imagination – 
уява. Він – завжди «напівфабрикат», його 
легко уявляти, людині лише задається 
напрям такого «уявлення». Людина сама 
добудовує запропонований їй імідж, 
стаючи таким чином, його співавтором. 
Після чого імідж сприймається не як 
щось нав’язане, а як власне бачення 
явища. Направити уяву людини в потріб-
ний бік – задача іміджмейкера 

 
2. Імідж організації відповідає рівню / етапу розвитку компанії. 
Кожному етапу повинна відповідати своя іміджева політика, 

як зовнішня, так і внутрішня, покликана забезпечити максима-
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льний прибуток і підготувати основу для благополучного прохо-
дження наступного етапу. Успішність проходження кожного  
подальшого етапу визначається адекватністю іміджевої політики 
попереднього етапу. 

3. Внутрішній імідж організації відповідає зовнішньому іміджу. 
4. Імідж компанії відповідає сучасному етапу розвитку суспі-

льства, в якому існує організація. 
 

формування 
компанії з при-
цілом на певний 
сегмент ринку 

затвердження ком-
панії на захоплених 
позиціях і стабіль-
на діяльність 

інноваційна діяльність ком-
панії з метою розширення 
ринку при стабільно міцному 
положенні на займаних по-
зиціях (кульмінація існуван-
ня компанії – «золотий вік») 

1 етап 2 етап 3 етап 4 етап 

трансформація ком-
панії, що приводить 
або до відмирання 
компанії, або до чер-
гового інноваційного 
витка і відродження  

 

Рис. 10.6. Етапи розвитку компанії з урахуванням 
іміджевої політики [4, з доповненнями автора] 

 
Суб’єктами, тобто носіями корпоративного іміджу, його кому-

нікаторами, адресантами можуть бути всі – хто і що здатне поши-
рювати інформацію в масштабах підприємства і за його межами, 
тобто різні категорії персоналу, громадські організації, а також ті, 
від кого конкретно виходить «соціальне замовлення», тобто суб'єк-
тів – організаторів, чиї інтереси реалізуються в процесі формуван-
ня іміджу. Поняття суб’єкта автоматично поширюється і на носіїв, 
провідників цього інтересу, тобто канали і засоби інформації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоратив-
ний імідж 

(КІ) 
 

КІ для 
споживачів 

КІ для 
персоналу 

КІ для місцевої 
громадськості 

КІ для громадських 
організацій 

КІ для фінансо-
вих структур 

КІ для держа-
вних структур 

КІ для міжнарод-
них організацій 

КІ для 
партнерів 

 
 

Рис. 10.7. Корпоративний імідж 
для різних груп громадськості [4] 
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Позитивний імідж створюється основною діяльністю компанії, 
а також цілеспрямованою інформаційною роботою, орієнтованою 
на цільові групи громадськості. 

Процес створення корпоративного іміджу починається з фор-
мулювання бачення, потім місії як соціально-значимого статусу 
організації, далі визначається корпоративна індивідуальність, 
корпоративна ідентичність і лише тоді створюється позитивний 
корпоративний імідж (рис. 10.7). 

Процес формування та управління іміджем промислового під-
приємства необхідно розглядати зі стратегічних позицій. Дані 
процеси слід вивести зі сфери тактичних комунікаційних заходів, 
які слугують підтримкою лише збутових та маркетингових функ-
цій. Управління іміджем промислового підприємства повинно 
мати стратегічний, а не оперативний характер. Ключовим момен-
том стратегічного управління є розробка стратегії. 

 

 Бачення, корпоративна місія 

 

 

 
Корпора-
тивний 
імідж 

Корпоративна 
ідентичність 

Зворотній 
зв’язок, 
контроль 
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Рис. 10.8. Процес формування корпоративного іміджу 
[4, з доповненнями автора] 

 
Імідж стратегія не повинна виділятися окремо, як наприклад, 

фінансова, виробнича, збутова ті інші. Імідж – стратегія промис-
лового підприємства є цілісною системою субстратегій, яка в рам-
ках загальної стратегії промислового підприємства дозволяє  
ефективно взаємодіючи з різними суб’єктами, забезпечити підп-
риємству досягнення його загальних цілей і виживати в довго-
строковій перспективі. 

На рис. 10.9 зазначені основні загальні параметри, виділені 
для аналізу іміджу організації. Деякі з них є характерними лише 
для певного елементу іміджу, а інші – загальні для всіх або  
певних елементів (рис. 10.10). 
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Рис. 10.9. Параметри, які характеризують стан корпоративного 
іміджу підприємства [5, з доповненнями авторами] 

 
Проте кожна організація, залежно від особливостей діяльності 

може виділяти додаткові параметри. 
Важливим питанням у процесі управління іміджем організації 

постає відмінність товарної (функціональної) реклами від імідже-
вої. У рекламному повідомленні споживачеві надається інформа-
ція про функціональні характеристики товару та особливості його 
споживання. Якщо повідомлення виходить за рамки утилітарних 
характеристик продукту, то незалежно від того, який саме імідж 
демонструється і якими засобами це здійснюється, рекламу  
можна назвати іміджевою. Адже в даному випадку, кожна деталь 
вже потенційно може надати рекламованому продукту певний 
образ, який впливає на сприйняття споживача. Образ, пов’язаний 
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з тими особистими цінностями, яким відповідає рекламований 
продукт, будь то товар, послуга чи торгова марка. Споживач  
виділяє продукт не завдяки самому факту його існування і не 
тому, що він виконує певні функції краще аналогів, а завдяки 
факторам, які дозволяють це здійснювати. Наявність даних фак-
торів відрізняє іміджеву рекламу від функціональної. Спожива-
чеві потрібні «зачіпки», щоб вписати об’єкт реклами в свій простір 
ціннісних оцінок і часом для цього достатньо незначних деталей. 
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Рис. 10.10. Загальні параметри, які характеризують 
стан корпоративного іміджу підприємства 
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Яким чином може бути сформульована певна ціннісна оцінка 
товару в іміджевій рекламі? 

1. Твердження про наявність ірраціональних характеристик 
продукту. 

2. Демонстрація ситуації споживання. 
3. Демонстрація цільової, референтної груп або їх окремих 

представників. 
4. Репутація. 
Особливе значення в іміджевих кампаніях відводиться креа-

тивності рекламних матеріалів, їх ефективності у формуванні тих 
чи інших образів та асоціацій, пов’язаних з брендом та його  
продукцією. 

При чітко спланованій та організованій іміджевій рекламні, 
можна спрогнозувати позитивні результати від її застосування: 

− високу обізнаність аудиторії про компанію та її продукцію; 
− асоціації компанії та її продукції з певними позитивними 

цінностями; 
− позитивний образ компанії, сприятлива думка про компа-

нію та її продукцію; 
− переваги споживачів продукції компанії; 
− вірність певній торговій марці [11]. 

Та чи завжди іміджеві реклама є актуальною? Очевидно, лише 
в тому випадку, коли сам факт існування продукту вже є достат-
ньою підставою для здійснення покупки. Це або принципово но-
вий товар, або той, що наділений унікальними споживацькими 
характеристиками. Якщо ринок новий і на ньому небагато грав-
ців, та якщо актуальні лише раціональні аргументи при здійс-
ненні покупки, то немає сенсу використовувати іміджеві рекламу. 
Споживачеві достатньо повідомити про наявність продукту, а 
також що він краще товарів – аналогів. 

Проте коли ринок стає брендованим, тобто критерії зміщу-
ються в область ірраціонального, шукати фактори унікальності в 
утилітарному не потрібно. Вони не впливають в значній мірі на 
вибір споживача. Тому на таких ринках важливою є іміджева 
реклама, навіть якщо в ній присутнє зображення самого продук-
ту. У цьому випадку продукт є символом, який необхідно придба-
ти, тоді як причини покупки вже мають іміджеві складові. 
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Післямова 
 
Ця монографія продовжує серію видань, що підготовлені за 

результатами Міжнародних науково-практичних конференції 
«Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». У ній викладено 
результати досліджень, що стосуються проблематики інновацій і 
маркетингу як головних рушійних сил економічного розвитку. 

Автори переконливо доводять, що методи і інструментарій  
маркетингу на ранніх етапах інноваційного циклу допомагають 
визначити наявні і перспективні ринкові можливості розвитку 
підприємства чи установи на основі інновацій, окреслити коло 
цільових споживачів, уточнити характеристики інноваційної  
продукції і оцінити ступінь їх відповідності інтересам споживачів, 
визначити найбільш ефективні методи просування і збуту тощо. 

Інструменти маркетингу застосовують і при формуванні і сти-
мулюванні попиту на інноваційну продукцію, при її просуванні 
на ринок, тобто на останніх етапах інноваційного циклу, зокрема, 
при комерціалізації інноваційних розробок та управлінні їх жит-
тєвим циклом. 

У монографії показано, що інновації (нові продукти, технології 
їх виготовлення, методи управління на усіх етапах виробництва 
та збуту тощо) є природним і найбільш ефективним способом 
приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку 
підприємства зовнішнім, які генеруються ринком. Вони ж є  
дієвим засобом забезпечення конкурентних переваг, оскільки 
задовольняють потреби і запити споживачів більш ефективним 
ніж конкуренти способом, забезпечують більший рівень корис-
ності споживання. 

Для економіки України опора на інновації і інноваційну  
діяльність повинні стати основою прискорення її економічного 
розвитку за принципом інноваційного випередження, який  
передбачає не повторення шляху, який інші держави вже прой-
шли завоювавши при цьому міцні позиції на світовому ринку, а 
безупинний пошук і використання нових способів і сфер реаліза-
ції наявного конкурентного потенціалу у мінливих умовах зовні-
шнього середовища, що пов’язано з постійним і неухильним онов-
ленням асортименту продукції і технологій виробництва, удоско-
наленням системи управління виробництвом і збутом. 
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Результати досліджень викладені у книзі істотно поглиблюють 
методологію і теоретико-методичні засади маркетингу інновацій 
та інноваційного менеджменту, їх практичне використання  
дозволяє удосконалити механізми управління інноваційною  
діяльністю як на макро-, так і макрорівні. Ряд розробок доведено 
до рівня практично-орієнтованих інструментів інноваційного  
менеджменту, що враховують особливості інноваційної діяльності 
та її маркетингового забезпечення у окремих галузях економіки: 
машинобудуванні, хімічній промисловості, агропромисловому 
комплексі, HIG-TECH, торгівлі тощо. 

Автори не претендують на безапеляційність і довершеність 
викладених результатів досліджень, їх висновків і рекомендацій і 
з вдячністю сприймуть критичні зауваження колег і зацікав-
лених осіб.  
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