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Abstract. Purpose. Developing a control system for baking carbon products involves controlling the temperature in 
the furnace by changing fuel flow rate. As it is precisely because of the violation of the temperature mode that the out-
put of defective products is obtained, the study of the influence of the change in fuel flow rate on the temperature fields 
of the furnace chamber as one of the parameters of the technological mode is an important scientific and practical task.
Method. Due to the long duration and high energy consumption of the baking campaign, it is not possible to carry out 
research on industrial equipment, precisely because mathematical modeling was used as a research method. The study 
is a comparison of simulation results at different fuel flow rate, namely at 30 and 33 m3/h.
Results. The study of the influence of fuel flow rate on the temperature fields of the furnace chamber at the stage of the 
chamber “under fire” was conducted. The main focus of the study was on the uniformity of the temperature field of the 
blanks, which significantly affects their quality. The temperature fields of the chamber of the furnace and the blanks 
were constructed, on the basis of which the temperature differences in the blanks were analyzed, which significantly 
influence the quality of the original products. Histograms of the minimum and maximum temperatures at the end of 
the blanks for different modes of furnace operation are presented. The study found the dependence of the flue gas 
temperature on fuel flow rate. The results conclude that a change in fuel flow rate leads to significant changes in the 
temperature fields, which increases the value of the temperature drop across the entire furnace chamber. Conclusions 
have been made regarding the possibility of reducing the air flow rate for combustion.
Scientific novelty. The regularities of the change in the average value of the temperature drop across the blanks under 
different operating modes of the furnace have been revealed. The peculiarities of characteristic zones of the furnace 
during the process of heating the furnace chamber during the stage “under fire” are investigated.
Practical importance. The results obtained can be used in the development of updated regulations for baking carbon 
products in closed-type multi-chamber furnaces.
Key words: baking of carbon products; multi-chamber furnace; temperature fields; temperature difference; numerical 
modeling.
Анотація. Мета. Розробка системи керування процесом випалювання вуглецевих виробів передбачає управ-
ління температурою в печі шляхом зміни витрати палива. Оскільки саме через порушення температурних ре-
жимів отримується вихід бракованої продукції, дослідження впливу зміни витрати палива на температурні 
поля камери печі як одного з параметрів технологічного режиму є важливою науковою та практичною задачею.
Методика. У зв’язку з тривалістю та високою енергозатратністю кампанії випалювання виконати дослідження 
на промисловому обладнанні неможливо, саме тому як метод дослідження використовувалося математичне 
моделювання. Дослідження відбувається як порівняння результатів моделювання за різних витрат палива, а 
саме за 30 та 33 м3/год.
Результати. Проведено дослідження впливу витрати палива на температурні поля камери печі на етапі камера 
«під вогнем». Основну увагу дослідження було приділено питанням однорідності температурного поля заго-
товок, що суттєво впливає на їхню якість. Побудовані температурні поля камери печі та заготовок, на підставі 
яких проаналізовані перепади температур по заготовках, що суттєво впливають на якість вихідної продукції. 
Представлені гістограми мінімальних і максимальних температур по заготовках наприкінці процесу для різних 
режимів роботи печі. Результатом дослідження стало виявлення залежності зміни температури димових газів 
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від витрати палива. З результатів зроблено висновок, що зміна витрати палива призводить до значних змін тем-
пературних полів, а саме збільшується значення перепаду температур по всьому об’єму камери печі. Зроблені 
висновки щодо можливості зменшення витрати повітря, що йде на горіння палива.
Наукова новизна. Виявлено закономірності зміни середнього значення перепаду температур по заготовкам за 
різних режимів роботи печі. Досліджено особливості характерних зон печі під час процесу нагрівання камери 
печі на етапі камера «під вогнем».
Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для розроблення оновлених регламен-
тів випалювання вуглецевих виробів у багатокамерних печах закритого типу.
Ключові слова: випалювання вуглецевих виробів; багатокамерна піч; температурні поля; перепад температур; 
чисельне моделювання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Виробництво вуглеграфітових виробів загалом 

характеризується значним браком готової продук-
ції при порушенні температурних обмежень під 
час обробки «зелених» заготовок у багатокамер-
них печах випалювання. Відтак проведення до-
сліджень впливу основних технологічних параме-
трів, таких як витрата палива, надлишок витрати 
повітря, початкова температура повітря, рівень 
розрідження на перебіг кампанії випалювання, а 
точніше температурний режим, є важливою зада-
чею для підвищення ефективності процесу випа-
лювання загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Забезпечення форми, цілісності, однорідності 
структури та необхідних фізико-механічних влас-
тивостей випаленого матеріалу залежить від тем-
пературного режиму нагріву заготовок в окремих 
інтервалах температур; рівномірності нагріву; схем 
завантаження заготовок у камери випалу й умов їх 
упаковки засипкою; швидкості охолодження обпале-
них заготовок (температури вивантаження заготовок 
із печі) [1].

У роботі [2] наведено вплив на процес випалю-
вання та тепловий баланс камери виду наповнювача, 
його гранулометричного складу та поведінки сполуч-
ного матеріалу.

У роботі [3] з результатів експериментального 
дослідження газовиділення при різних швидкостях 
випалювання зразків промислових електродів отри-
мані та проаналізовані залежності газовиділення від 
швидкості випалювання і температури.

Авторами [4] доведено, що при зниженні темпу 
випалювання пік газовиділення зміщується в область 
більш низьких температур, кількість виходу коксу зі 
сполучного збільшується. Рекомендований темпера-
турний інтервал зниження температури для дослі-
джених електродів – 370...520°С.

У роботі [5] наведена методика для розробки мо-
дернізованого регламенту випалювання електродних 
виробів, що дозволяє забезпечити необхідну швид-
кість нагріву заготовки в інтервалі температури ство-
рення напівкокс і узгодити мінімум швидкості зрос-

тання в заготовці з піком газовиділення. Нагрівання 
заготовок у печах здійснюється відповідно до темпе-
ратурних режимів.

У роботі [6] пропонується проводити процес ви-
палювання з різними темпами підводу теплоти для 
відповідного діапазону температур.

Відповідно до роботи [7] видно, що кількість пові-
тря, що подається на горіння, визначається переважно 
розрідженням на печі. Чим більше розрідження, тим 
більше надходить гарячого повітря, це обмежує мож-
ливість теплового режиму печі. На практиці зазвичай 
використовують інший спосіб ведення процесу ви-
палювання, коли газ споживається одночасно двома-
трьома поруч розташованими камерами. У цьому разі 
повітря на горіння в першу камеру надходить гаря-
чим, а в другу-третю – холодний з атмосфери. Цей 
спосіб введення процесу випалювання приводить до 
зниження КПД печі на 10%.

Авторами [8] за допомогою експериментальних 
досліджень встановлено, що температура в газовому 
середовищі камери печі протягом процесу випалю-
вання на 200–300°С вища за максимальну температу-
ру заготовок.

На підставі отриманих експериментальних даних 
у праці [9] встановлено, що конструкція склепіння і 
муфельних каналів, схема завантаження печей і не-
досконалий технологічний регламент спричинюють 
значну нерівномірність температурного поля загото-
вок, самозапалення летких, неоднорідність фізичних 
властивостей випалених заготовок та ін., внаслідок 
чого вихід бракованих виробів може становити до 
15–20%.

Результати експериментальних досліджень [10] 
свідчать, що максимальна температура електрода 
пропорційна температурі в газовому середовищі та 
не залежить від тривалості підйому температури; 
при випалюванні різницю максимально досягну-
тих температур у завантаженні становить 50–90ºС, 
а різниця між максимальною температурою га-
зового простору і температура в завантаженні –  
250–350ºС.

Проведений аналіз експериментальних даних 
[11–13] по дослідженню теплових процесів у печі 
для випалення заготовок із вуглеграфітових мате-
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ріалів дозволяють зробити такі висновки: у всьому 
інтервалі температур випалу обмеженням процесу 
перенесення тепла є теплопередача через шар за-
сипного матеріалу до заготовок, отже, піч для ви-
палювання вуглеграфітових заготовок працює в т. 
зв. «кондуктивному» режимі і розташування заго-
товок у шарі засипки істотним чином впливає на 
швидкість і рівномірність їх нагрівання; розташу-
вання контейнера із заготовками в робочій камері 
обпалювальної печі не є раціональним, оскільки 
до його нижньої частини тепло практично не під-
водиться.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
З аналізу наявних сьогодні досліджень стає відо-

мо, що автори не проводять декомпозиції кампанії 
випалювання на ключові етапи випалювання, а від-
так і не проводять дослідження зв’язку температур-
них полів печі залежно від технологічних параметрів 
окремих етапів і їх раціонального використання для 
досягнення меншого виходу бракованої продукції 
протягом всієї кампанії випалювання.

Метою дослідження впливу витрати палива на 
температурні поля печі випалювання вуглецевих ви-
робів є визначення впливу витрати палива на перепад 
температур по заготовкам і по камері печі загалом, на 
швидкість росту мінімальної та максимальної темпе-
ратур у заготовках, а також виявлення зон із мінімаль-
ними та максимальними температурами.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв’язку з тим, що виконати дослідження, задачі 
якого сформульовані вище, на промисловому облад-
нанні неможливо за технічних та економічних при-
чин, як метод дослідження використовувалося мате-
матичне моделювання на основі моделі [14].

Процес випалювання вуглецевих виробів відбува-
ється у багатокамерній кільцевій закритій печі випа-
лювання типу Riedhammer [15–16]. Дослідження про-
водиться над камерою, у яку завантажено 5 заготовок 
діаметром 700 мм і висотою 2 100 мм. Тривалість 
випалювання 480 год, відповідно темп випалюван-
ня – 96 год, із яких 384 – підігрів димовими газами,  
а 96 – камера «під вогнем».

Прийнято, що початковий розподіл температур 
всіх складових частин камери печі відповідає кінце-
вому на етапі підігріву димовими газами. Темпера-
тура повітря та природного газу приймається 300 К. 
Дослідження відбувається як порівняння результатів 
моделювання за різних витрат палива, а саме при  
30 та 33 м3/год.

Для подальшого числового моделювання прийня-
то наведені в табл. 1–4 фізичні властивості матеріалів 
печі випалювання та її завантаження відповідно до 
[17–20]:

Таблиця 1. Теплофізичні властивості вогнетривкого 
шамоту

Т, К ρ, кг/м3 Сp, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К)
273 1 900 675 0,84
323 1 900 797 -
373 1 900 877 -
423 1 900 933 -
473 1 900 975 -
523 1 900 1 008 0,99
773 1 900 1 111 1,14

1 023 1 900 1 176 1,29
1 273 1 900 1 230 1,44
1 523 1 900 1 279 1,59

Таблиця 2. Теплофізичні властивості матеріалу 
заготовок

Т, К ρ, кг/м3 Сp, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К)
273 1 635 690 8
400 1 635 893 -
500 1 635 1 160 8,3
600 1 635 1 315 -
700 1 635 1 423 -
800 1 635 1 501 8,5
900 1 635 1 566 -

1 000 1 635 1 620 8,8
1 100 1 635 1 669 -
1 200 1 635 1 710 9,3
1 400 1 635 1 790 -

Таблиця 3. Теплофізичні властивості 
теплоізоляційної шихти

Т, К ρ, кг/м3 Сp, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К)
273 800 690 0,35
400 800 893 -
500 800 1 160 -
600 800 1 315 -
700 800 1 423 -
800 800 1 501 0,73
900 800 1 566 -

1 000 800 1 620 -
1 100 800 1 669 -
1 200 800 1 710 1,25
1 400 800 1 790 -

Таблиця 4. Теплофізичні властивості повітря
Т, К Сp, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К)
273 1 005 0,0244
373 1 009 0,0321
473 1 026 0,0393
573 1 047 0,046
673 1 068 0,0521
773 1 093 0,0574
873 1 114 0,0622
973 1 135 0,0671

1 073 1 156 0,0718
1 173 1 172 0,0763
1 273 1 185 0,0807
1 373 1 197 0,085
1 473 1 210 0,0915
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Шляхом чисельного моделювання отримані такі 

результати: максимальна температура факелу при 
30 м3/год складає 1 651 К та 1 714 К при 33 м3/год, 
мінімальна температура холодної зони печі складає 
747 К при 30 м3/год та 757 К при 33 м3/год. Відпо-
відно перепад температур по всьому об’ємові касети 
складає 904 K і 957 K. Температура підсклепінчатої 
зони складає 1 425 та 1 475 К відповідно. Очевидно, 
значний вплив підсклепінчатої зони печі на темпера-
туру склепіння (див. рис. 1), що може спонукати до 
значного впливу цієї зони печі на температурні поля 
пересипки та заготовок відповідно.

Очевидним є той факт, що при збільшенні витрати 
природного газу, температури по всьому об’ємові касе-
ти збільшуються, а відповідно, і перепад температур.

Рис. 1. Температурні поля касети наприкінці етапу камера 
«під вогнем»: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год

Результати моделювання температурних полів пе-
ресипки показують, що максимальна температура зосе-
реджена в гарячій області печі, де і відбувається горіння. 
Відповідно, максимальна температура цієї області при 
30 м3/год складає 1 429 К та 1 482 К при 33 м3/год.

З результатів моделювання видно, що значення 
температур пересипки, яка знаходиться біля «під-
склепінчатої зони» ближче до «холодної області 
печі», вище, ніж у протилежному кінці. Очевидно, 
це пояснюється особливістю рухів газів по газовому 
траку печі.

Мінімальна температура холодної зони пересип-
ки складає 950 К при 30 м3/год та 975 К при 33 м3/год. 
Відповідно, перепад температур по всьому об’ємові 
пересипки складає 479 K та 507 K.

Рис. 2. Температурні поля пересипки наприкінці етапу 
камера «під вогнем»: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год

З результатів моделювання температурних полів 
заготовок на етапі камера «під вогнем» видно зна-
чний вплив гарячої та холодної зон печі. Видно зна-
чний влив «підсклепінчатої зони» (див. рис. 3).

Рис. 3. Температурні поля заготовок наприкінці етапу 
«камера під вогнем»: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год

На рис. 4–7 для більш повної характеристики уяв-
лення про процес нагрівання заготовок при горінні 
палива представлені графіки зміни максимальних і 
мінімальних температур по кожній із заготовок при 
різній витраті палива.

Рис. 4. Графік зміни мінімальної температури по заготовкам 
при витраті палива 30 м3/год

Рис. 5. Графік зміни максимальної температури по 
заготовкам при витраті палива 30 м3/год
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Рис. 6. Графік зміни мінімальної температури по заготовкам 
при витраті палива 33 м3/год

Рис. 7. Графік зміни максимальної температури  
по заготовкам при витраті палива 33 м3/год

                                     а)                                                             б)
Рис. 8. Гістограми мінімальних і максимальних значень температури по заготовкам наприкінці 
етапу камера«під вогнем»: а) –30 м3/год, б) – 33 м3/год

Рис. 9. Гістограма перепаду температур по заготовкам наприкінці етапу «камера під 
вогнем»: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год
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На рис. 8 побудовано гістограми мінімальних і 
максимальних температур по всім заготовкам напри-
кінці етапу камера «під вогнем».

Відповідно до розрахунків видно, що при збіль-
шенні витрати палива збільшується перепад темпе-
ратур по заготовкам, що ілюструється гістограмою 9.

При збільшенні витрати палива збільшується тем-
пература факелу та температура продуктів горіння на 
виході з камери печі, що йде на подальше нагрівання 
камери димовими газами. Графіки зміни максималь-
них і мінімальних температур по газовому середови-
щу наведено на рис. 10.

З результатів моделювання масових часток реаген-
тів і продуктів реакції наприкінці етапу камера «під 
вогнем» випливає, що при збільшенні витрати природ-
ного газу вміст кисню на виході з камери печі зменшу-
ється. Масова доля кисню при витраті 30 м3/год скла-
дає 5%, а при 33м3/год – 2%. Очевидно, що для витрати 
30 м3/год витрата повітря 300 м3/год доволі мала.

Оскільки при витраті природного газу 33 м3/год в 
реакцію горіння вступає більше реагентів, то і вихід 
продуктів реакції у цьому разі буде більшим. З резуль-
татів моделювання отримано, що вихід СО2 при витра-
ті палива 30 м3/год складає 13%, а при 33 м3/год скла-
дає 15%, масова частка H2O – 11% і 12% відповідно.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дослідження виявило залежність зміни темпе-

ратури димових газів від витрати палива. Очевид-
ним є те, що при меншій витраті палива температу-
ра димових газів на виході нижча, ніж при більшій 
витраті.

З результатів зроблено висновок, що зміна витра-
ти палива призводить до значних змін температурних 
полів, а саме збільшується значення перепаду темпе-
ратур по всьому об’єму камери печі. Простежується 
значний вплив на перепад температури по заготовці 
№ 1, що може мати негативні наслідки.

Зроблені висновки щодо можливості зменшення 
витрати повітря, яке йде на горіння палива.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження показали, що витрата 

палива має значний вплив на температурні поля печі 
випалювання. Збільшення витрати палива на 10% 
призводить до збільшення перепаду температури по 
заготовці 1 майже в три рази, а по іншим заготовкам 
орієнтовно – на 10–15%.

Збільшення витрати палива призводить до інтен-
сифікації процесу випалювання шляхом збільшення 
витрати димових газів і їх температур, які йдуть на 
попередній підігрів камер.

Рис. 10. Графіки зміни максимальних і мінімальних 
температур по газовому середовищу наприкінці етапу 
камера«під вогнем»: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год Рис. 11. Масова доля кисню: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год

Рис. 12. Масова частка СО2: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год Рис. 13. Масова частка H2O: а) – 30 м3/год, б) – 33 м3/год
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Abstract. The problems of determining the competitiveness of the products of enterprises, methods of its diagnostics, 
as well as scientific and practical recommendations on organizational support are investigated. The impact of increas-
ing the level of competition in the domestic and foreign markets, increasing consumer demand on the opportunities 
for development and prosperity of the enterprise, which will have competitive advantages in all areas, including in 
the area of cost reduction, quality improvement, flexibility, innovation, knowledge development and in the field of 
economy time. Identification of sources of formation of competitive advantages of Ukrainian food industry enterprises 
is also investigated. It is determined that competitive advantage is a concentrated manifestation of superiority over 
competitors in the economic, technical and organizational spheres of the enterprise, which can be measured by eco-
nomic indicators (additional profit, higher profitability, market share, sales volume). It should be emphasized that the 
competitive advantage cannot be equated with the potential of the company. Assessment and systematic determination 
of competitive advantages, sources of their formation due to the calculation of the main indicators for valuation in the 
enterprise, which was selected for in-depth study. It is determined that the most common causes of innovations that 
give a competitive advantage are: new technologies; new or changing consumer requests; change in the cost or avail-
ability of production components; the emergence of a new segment of the industry; change in government regulation. 
The study of competitiveness is a component of the analysis of the market of competitors, determination of the mecha-
nism of its functioning. Effective implementation of such an analysis requires detailed information about the company, 
the competitive situation, market factors and the results of their action. The competitiveness of the enterprise is an 
independent system category, which reflects the degree of realization of the purpose of the enterprise in its interaction 
with the environment. The relevance of such research and management of this category increases with the formation 
of market relations and reform of the competitive environment. Due to the analysis, practical recommendations for 
improving the competitive advantage formation were developed. The factors that provide the ability to compete in the 
meat market that identify ways to increase the competitiveness of the enterprise are identified. The feasibility of the 
proposed measures is substantiated.
Key words: competitiveness of enterprises; competitive advantage; monitoring; consumer; products.
Анотація. Досліджено питання щодо визначення конкурентоспроможності продукції підприємств, методів її 
діагностики, а також науково-практичних рекомендацій щодо організаційного забезпечення. Проаналізовано 
вплив підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів 
на можливості розвитку та процвітання підприємства, що матиме конкурентні переваги в усіх сферах, зокрема 
у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнучкості, упровадження інновацій, розвитку знань 
і у сфері економії часу. Також досліджено визначення джерел формування конкурентних переваг українських 
підприємств харчової промисловості. Визначено, що конкурентні переваги є концентрованим проявом пере-
ваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна 
виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, об-
сяг продаж). Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенцій-
ними можливостями компанії. Надано оцінку та систематизовано визначення конкурентних переваг, джере-
ла їх формування завдяки розрахунку основних показників щодо оцінки на підприємстві, що було вибране 
для поглибленого вивчення. Визначено, що найбільш типовими причинами новацій, що дають конкурентну 
перевагу, виступають: нові технології; нові або такі, що змінюються, запити споживачів; зміна вартості або 
наявності компонентів виробництва; поява нового сегмента галузі; зміна урядового регулювання. Досліджен-
ня конкурентоспроможності є складовою частиною аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його 
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функціонування. Для ефективного здійснення такого аналізу необхідна детальна інформація про підприєм-
ство, конкурентну ситуацію, ринкові чинники та результати їхньої дії. Конкурентоспроможність підприємства 
становить самостійну системну категорію, яка відображає ступінь реалізації мети підприємства в його вза-
ємодії з навколишнім середовищем. Актуальність такого дослідження й управління цією категорією зростає з 
формуванням ринкових відносин і реформуванням конкурентного середовища. Завдяки проведеному аналізу 
розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення формування конкурентних переваг. Визначено чинни-
ки, що забезпечують здатність конкурувати на ринку м’ясної галузі, що дозволяють знайти шляхи підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано доцільність запропонованих заходів.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств; конкурентна перевага; моніторинг; споживач; 
продукція.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема забезпечення конкурентоспроможності 

продукції українських підприємств харчової галузі є 
однією з найбільш актуальних проблем, що потребує 
розроблення чітких принципів оцінки й управління, 
від яких залежить ефективне функціонування вітчиз-
няної економіки. Конкурентоспроможність підпри-
ємства є однією з найважливіших категорій ринкової 
економіки і характеризує можливість та ефективність 
адаптації підприємства до умов конкурентного серед-
овища. У зв’язку із цим обґрунтування підходів до 
її дослідження з метою наступної розробки системи 
заходів для зміцнення позиції та досягнення конку-
рентних переваг підприємства є актуальним. Ключо-
вими в економіці України є харчові підприємства. Це 
зумовлено тим значенням, яке має харчова галузь у 
структурі національної економіки. Створення стійких 
конкурентних позицій економіки України передбачає 
підвищення рівня конкурентоспроможності виробни-
ків. Вітчизняні підприємства повинні зосереджувати 
увагу не тільки на ефективності виробництва, але й 
на ефективності функціонування в конкурентному 
середовищі, а тому виникає необхідність науково-ме-
тодичного забезпечення оцінки та діагностики їхньої 
конкурентоспроможності.

Тому проблеми підвищення конкурентоспромож-
ності харчових підприємств на внутрішньому і між-
народних ринках важливі як у сучасних умовах, так і 
в майбутньому, що актуалізує тему дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній науці дуже багато на-
укових праць присвячено проблемі конкурентоспро-
можності підприємства, конкурентним перевагам 
суб’єктів ринку, важливості формування ефективної 
конкурентної стратегії організації. Найбільш поміт-
ний внесок у сучасну теорію конкуренції та дослі-
дження понять, пов’язаних із конкурентоспроможніс-
тю, зробив М. Портер. Аналіз конкуренції та конку-
рентоспроможності підприємства також проводили 
у своїх працях такі іноземні та вітчизняні вчені, як: 
Ж.-Ж. Ламбен, П. Дойль, Р. Уенслі, Ф. Котлер, Р. Фат-
хутдінов, Г. Азоєв, В. Білошапка, Г. Михайлик, О. Гер-
ман,  Л. Піддубна, О. Юданов. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для досліджуваного підприємства важливий роз-
гляд конкурентних переваг із позиції споживача та 
розроблення практичних рекомендацій щодо форму-
вання стійкої конкурентної позиції на внутрішньому 
і міжнародних ринках як у сучасних умовах, так і в 
майбутньому.

Мета дослідження полягає в науковому обґрун-
туванні нових концептуальних засад забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств і розроблення 
на його основі методичних положень і практичних 
рекомендацій, спрямованих на досягнення та збере-
ження стійких конкурентних позицій підприємства 
завдяки певним маркетинговим орієнтаціям у дина-
мічних умовах макроекономічного середовища.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основу теоретико-методичних розробок становлять 
результати наукових пошуків вітчизняних і закордонних 
учених, фундаментальні положення економічної теорії 
та загальнонаукової методології. Під час проведення 
дослідження застосовувалися такі методи: системного 
аналізу – для дослідження формування економічних 
відносин на ринку м’ясної продукції; порівняння – для 
виявлення впливу окремих чинників на конкуренто-
спроможність підприємств; абстрактно-логічний – для 
визначення ролі економічних відносин в оцінюванні 
рівня конкурентоспроможності підприємств; кореля-
ційно-регресійного аналізу – для проведення комплек-
сного оцінювання конкурентоспроможності підпри-
ємств. Об’єктом дослідження є процес забезпечення 
конкурентоспроможності продукції підприємства ТДВ 
«Конотопм’ясо». Предмет досліджень – комплекс теоре-
тичних, методичних і практичних аспектів забезпечення 
конкурентоспроможності продукції підприємства.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Поступовий розвиток ринкових відносин в Україні 

зумовлює надання конкурентоспроможності значення 
ключового чинника успішної діяльності суб’єктів ві-
тчизняного ринку. Це значення зумовлене підвищен-
ням інтересу до стратегічних питань бізнесу, а також 
до підходів і методів їх вирішення, які полягають у 



13

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 4   2019ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

зосередженні зусиль значної кількості підприємств 
на налагодженні виробництва конкурентоспроможної 
продукції, а також у вивченні досвіду іноземних ком-
паній, які постачають на ринок продукцію, кращу за 
своїми параметрами порівняно з вітчизняною, з метою 
його використання на своєму підприємстві [1, с. 87].

Загалом, у механізмі ринкової взаємодії конкурен-
ція виконує роль основної рушійної сили розширеного 
відтворення й ефективної самоорганізації, змушуючи 
виробників продукції підвищувати її якість, знижува-
ти витрати на виробництво, підвищувати продуктив-
ність праці, шукати інноваційні напрями забезпечен-
ня унікальності продукту [2, с. 60]. Проте за умови 
підвищення інтеграції ринкових відносин не тільки 
конкурентоспроможність продукції впливає на кон-
курентоспроможність підприємства. Високий ступінь 
задоволення формує не тільки раціональну перевагу, а 
й емоційну прихильність до конкретної марки товару.

Одна з умов повного задоволення споживача по-
лягає у формуванні в компанії високої поведінкової 
культури, коли мета кожного працівника – задоволь-
нити покупця.

Існують такі механізми виміру ступеня задово-
лення споживача: 

− система збору скарг і пропозицій;
− опитування про ступінь задоволення споживачів;
− покупці-невидимки;
− аналіз причин скорочення кількості клієнтів.
Аналіз літератури, присвяченої проблемам кон-

курентоспроможності підприємств, показує, що існує 
кілька підходів до визначення сутності конкурентних 
переваг. Досить поширене визначення конкурентних 
переваг як тих характеристик, споживчих властивос-
тей товару або марки, які створюють для фірми певну 
перевагу над її безпосередніми конкурентами. Така 
перевага досягається через надання споживачам біль-
ших благ: завдяки або реалізації дешевшої продукції, 
або пропозиції високоякісних продуктів із набором до-

даткових послуг, проте за порівняно вищими цінами  
[3, c. 45].

Даний підхід розглядає конкурентні переваги зде-
більшого з позиції споживачів. Його недолік полягає 
в обмеженості чинників, які можуть бути визнаними 
як конкурентні переваги. Так, наприклад, найнижчі 
питомі витрати, які не відображені в ціні товару (коли 
підприємство витрачає на виробництво та реалізацію 
товарів менше, ніж інші фірми галузі, а ціну тримає 
на середньогалузевому рівні внаслідок загрози ціно-
вої війни або інших чинників), дають підприємству 
суттєві переваги над конкурентами. У цій ситуації 
підприємство з кожної проданої одиниці товару отри-
мує більше прибутку, який може бути спрямований 
на оновлення продукції, модернізацію виробництва, 
пошук і впровадження різноманітних інновацій і, зре-
штою, на подальше зростання продуктивності та за-
кріплення конкурентної позиції на ринку. 

Зміцнення конкурентоспроможності підприєм-
ства потрібно розглядати як довготерміновий послі-
довний процес пошуку й реалізації управлінських 
рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 
системно, відповідно до обраної стратегії довготер-
мінового розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому 
оточенні та стану засобів самого підприємства, вне-
сенням відповідних коректив [4, c. 56].

Головні завдання вирішення проблеми підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства такі:

− визначення критеріїв конкурентоспроможності й 
формування системи показників її вимірювання; 

− розроблення методів оцінки рівня конкуренто-
спроможності; 

− розроблення методів формування алгоритмів 
(програм) підвищення конкурентоспроможності.

Водночас конкурентна стратегія, яка спрямова-
на на зміцнення конкурентної позиції підприємства,  
повинна передбачати заходи, що представлені на  
рис. 1.

Зміцнення 
конкурентної 

позиції 
підприємства

Формування ефективної 
конкурентної стратегії

Розробка та впровадження програми формування 
попиту на продукцію підприємства й опрацювання і 

впровадження програми підтримки репутації і 
формування іміджу

Впровадження передового світового досвіду з 
організації виробництва та збуту й вдосконалення 

систем розрахунків за продукцію

Маркетингові дослідження та моніторинг, 
порівняльний аналіз з підприємствами-конкурентами, 

аналіз ризиків збуту та постачання 

Формування ефективних 
факторів виробництва та 
підвищення ефективності 

використання ресурсів 
підприємства

Забезпечення постійного технологічного оновлення 
виробництва й підвищення якості та дизайну 

продукції

Розробка заходів, спрямованих на забезпечення та 
своєчасності стабільності постачань матеріальних 

ресурсів необхідної якості та обсягів

Рис. 1. Заходи щодо зміцнення конкурентних позицій підприємств у сучасних умовах
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Розвиток відносин між бізнес-партнерами вима-
гає застосування щораз складніших методів управ-
ління: від операційного управління (на рівні разових 
трансакцій) до стратегічного управління (на рівні 
партнерських відносин, інтеграції). Чим складніші і 
триваліші відносини, тим більший потенціал форму-
вання стійкої конкурентної переваги через унікаль-
ність сформованих відносин і спектр можливостей їх 
реалізації. 

Довговічність конкурентної переваги залежить 
від швидкості, з якою знецінюються чи застарівають 
ті ресурси і здібності, на яких вона побудована, при-
чому здібності суб’єкта господарювання більш довго-
вічні, ніж його ресурси, оскільки підприємство може 
підтримувати їх шляхом заміни чи оновлення ресур-
сів. Зрозумілість переваги пов’язана з можливістю 
конкурентів виявити здібності, що лежать в основі 
конкурентної переваги, визначити ресурси, які необ-
хідні для набуття таких здібностей, та використову-
вати їх. 

Отже, з метою формування міцних конкурентних 
позицій підприємств варто здійснювати моніторинг 
конкурентного середовища з метою своєчасного ви-
явлення і прогнозування тенденцій розвитку конку-
рентних ситуацій, що впливають на конкурентну по-
зицію суб’єкта, проводити оцінку його конкурентних 
переваг, формувати і реалізовувати ефективні конку-
рентні стратегії.

Оскільки рівень конкурентоспроможності 
м’ясопереробного підприємства значною мірою ви-
значається конкурентними перевагами, то для підви-
щення конкурентоспроможності необхідно підвищи-
ти рівень потенціалу підприємства на функціональ-
них напрямках діяльності – виробничому, маркетин-
говому, інноваційному, фінансовому тощо.

Для визначення слабких і сильних сторін у діяль-
ності підприємства, можливостей і загроз, а також 
впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на форму-
вання конкурентоспроможного рівня можна вико-
ристовувати матричні методи оцінки конкуренто-
спроможності, а саме SWOT-аналіз. Характеристика 
отриманих результатів дозволяє дійти висновків, що 
ТДВ «Конотопм’ясо» має значну кількість проблем, 
які потребують дослідження й усунення. Наприклад, 
керівництво підприємства не використовує сучасні 
методи управління, не впроваджує інновації у вироб-
ництво (рис. 2). 

Усі розглянуті чинники істотно впливають на 
формування стратегічного набору (формування кор-
поративних стратегій і стратегій на рівні виробничо-
го підрозділу) на основі визначення місії, цілей під-
приємства, зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. 
Після того як визначена загальна ідея розвитку під-
приємства, можна побудувати функціональні страте-
гії реалізації загальної ідеї, деталізувати рішення за 
функціональними напрямами, як-от: виробництво, 

Використання сильних ринкових позицій на 
рівні регіону виробника  підприємство може 

розширити мережу збуту продукції, 
обслуговувати додаткові групи споживачів; 

маючи диференціацію виробів та високу 
якість м’ясних виробів  підприємство має 
змогу залучити інвестиційний капітал та 

захоплювати нові ринки. 

Можливості розширення асортименту та 
залучення інвестиційного капіталу, ПАТ 
«Конотопм’ясо» долає загрозу вузького 

асортименту, а також відсутність реклами. 
Керівництво розробляє стратегію 

забезпечення конкурентоспроможності 
продукції та задовольняє смаки споживачів.

Довіра споживачів до продукції, 
висококваліфіковані працівники 

забезпечують виробництво м’ясної продукції 
високої якості та забезпечують 

конкурентоспроможність продукції на 
регіональному рівні, налагодження 

зовнішньоекономічних зв’язків.

Удосконалення маркетингової політики, 
передбачення зміни смаків споживачів та 
забезпечення їх задоволення, розроблення 

систему мотивації персоналу, використання 
сучасних методів управління.

SWOT

Рис. 2. Матриця SWOT для ТДВ «Конотопм’ясо»
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фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура, 
довести до кожного функціонального керівника. Кож-
ний з елементів впливає на діяльність підприємства, 
відкриваючи нові можливості поліпшення фінансово-
го й економічного стану, а також на імідж і соціальній 
статус підприємства в очах працівників та спожива-
чів, дозволяє збільшити обсяги виробництва, забез-
печувати новими робочими місцями і збільшувати 
прибутки.

Отже, до можливих заходів підвищення конку-
рентоспроможності продукції ТДВ «Конотопм’ясо» 
можна віднести такі (рис. 3).

Отже, розглянувши зв’язок конкурентоспромож-
ності продукції та підприємства, а також чинники, що 
забезпечують здатність конкурувати на ринку м’ясної 
галузі, шляхи покращення, можна зробити висновок 
про можливості підприємства ефективно використо-
вувати виробничий потенціал та претендувати на за-
воювання більшого кола споживачів. Досліджуване 
підприємство значно менше за лідерів ринку, проте 

не тільки забезпечує продукцією регіон, а й імпортує 
її за кордон.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зовнішні та внутрішні конкурентні переваги, що 
взаємодіють одна з одною, створюють загальні конку-
рентні переваги, що дають можливість підприємству 
втілювати обрану стратегію управління та виробни-
цтва, вдало функціонувати в конкурентному середови-
щі, формуючи тим самим свою конкурентоспромож-
ність. Так, зовнішні конкурентні переваги, з одного 
боку, орієнтують підприємство на розвиток і викорис-
тання внутрішніх переваг, а з іншого – забезпечують 
йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують 
на цілеспрямоване задоволення потреб конкретної 
групи споживачів. Отже, конкурентні переваги по-
сідають важливе місце у формуванні та забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства, є запорукою 
його стійкої конкурентної позиції, визначають напрям 
формування конкурентної стратегії підприємства, бе-
руть участь у становленні конкурентного потенціалу.

-;

Заходи підвищення конкурентоспроможності продукції 

формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних 
програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств

здійснення структурних зрушень у господарському комплексі регіонів на основі 
запровадження інвестиційно-інноваційної моделі з урахуванням особливостей 
потенціалу 

створення відповідного бізнес-середовища й реалізація корпоративної стратегії 
національних підприємств, яка передбачає впровадження нової матеріально-технічної 
бази та прогресивних технологій виробництва

сприяння залученню додаткових інвестицій, зокрема іноземних, для модернізації 
виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції, забезпечуючи 
відповідність форм інвестицій обсягам фінансування

подальший розвиток підприємництва, насамперед малого та середнього бізнесу, 
посилення його конкурентоспроможності на основі застосування кластерних моделей

забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери в 
розвитку інноваційної діяльності

Рис. 3. Заходи підвищення конкурентоспроможності продукції ТДВ «Конотопм’ясо»
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ВИСНОВКИ
Отже, визначено залежність ефективності ді-

яльності підприємства від вибору та використан-
ня інструментів, які допомагають розробити план 
стратегічних дій відповідно до наявних конкурент-
них переваг підприємства. Відповідним інстру-

ментом виступає механізм, який пристосований 
до наявних умов господарювання. Такі розробки 
дозволяють керівникам підприємств моделювати 
варіанти можливих рішень відповідно до ситуацій, 
що виникають, за врахування інтересів і цілей під-
приємства.
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Abstract. The article is devoted to the study of the genesis of theories of strategic management, from the theory of 
strategic planning, to the theory of strategic management. Different interpretations and definition of the essence of 
management are analyzed in the work with the purpose of revealing approaches to the disclosure of the content of man-
agement. The research carried out by the author showed that, at this moment of time, the peculiarities of the process 
of strategic management at the enterprises have not been sufficiently investigated; therefore, in this paper a theoretical 
and methodological position is presented in the part of organizational, methodological and informational support of 
the process of formation of the enterprise strategy. The purpose of the research is to provide scientific substantiation 
and development of the theory of strategic management in the part of organizational and methodological support of 
the strategy formation process, which allow to provide qualitative analytical substantiation of strategic management 
decisions of enterprises in the long-term perspective. To solve the research problems, the principles of dialectical logic, 
the unity of logical and theoretical, system analysis, the problem-target approach, classification methods, and expert 
assessments were used. The work is proved strategic management is given a leading role in the direction of further 
development of industrial production and increase of its efficiency.
Key words: strategy; strategic management; enterprise management; theory of strategic management; strategic 
planning, enterprise competitiveness; enterprise.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню генезису теорій стратегічного управління, починаючи від теорії 
стратегічного планування до теорії стратегічного управління. В роботі докладно проаналізовані різні тракту-
вання і визначення сутності управління з метою виявлення підходів до розкриття змісту управління. Проведені 
автором дослідження показали, що на цей момент часу особливості процесу стратегічного управління на під-
приємствах досліджені недостатньо, тому в цій роботі представлене теоретичне та методичне положення в час-
тині організаційно-методичного та інформаційного забезпечення процесу формування стратегії підприємства. 
Метою проведеного дослідження є наукове обґрунтування і розвиток теорії стратегічного управління в частині 
організаційно-методичного забезпечення процесу формування стратегії, що дозволяють забезпечити якісне 
аналітичне обґрунтування стратегічних управлінських рішень підприємств в довгостроковій перспективі. Для 
досягнення поставленої мети дослідження використовувалися принципи діалектичної логіки, єдності логіч-
ного і теоретичного, системного аналізу, проблемно-цільовий підхід, методи класифікації, експертних оцінок. 
У роботі доведено, що стратегічному управлінню відводиться провідна роль в напрямі подальшого розвитку 
промислового виробництва і підвищенні його ефективності. Зазначено, що підприємство – це самостійний, 
організаційно-відокремлений господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує 
продукцію, виконує роботи, надає послуги. Як висновок автор зосереджує увагу на тому, що підприємство є 
одним з основних інститутів сучасної економічної системи і являє собою відокремлений суб’єкт економічної 
діяльності, який здійснює свої функції у зовнішньому економічному середовищі, до якого належать споживачі, 
постачальники, держава, конкуренти, природні умови і суспільство загалом. Особливо наголошується на тому, 
що промислове підприємство фактично служить інструментом розподілу ресурсів в економіці між альтерна-
тивними можливостями їх використання.
Ключові слова: стратегія; стратегічне управління; управління підприємством; теорії стратегічного управління; 
стратегічне планування; конкурентоспроможність підприємства; підприємство.
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FORMULATION OF THE PROBLEM
The formation of a market economy in Ukraine with 

the associated formation of its institutes, instruments and 
economic mechanisms creates the preconditions for the 
formulation of the fundamental provisions of organi-
zational and methodological support for the process of 
strategy development. The number of top managers who 
are clearly aware of the acute need for strategy, imple-
mentation of strategic management and the active use 
of methodological tools for strategic analysis in the pro-
cess of substantiating strategic development priorities is 
constantly increasing. Formation and use of effective or-
ganizational and methodological support of the process 
of strategic management on a permanent basis becomes 
an indispensable condition for the prosperity of each en-
terprise.

At the same time, in the foreign and Ukrainian eco-
nomic literature, the integrated system of organizational 
and methodological support for strategic management, 
which defines the peculiarities of the content of the in-
vestigated aspects of strategic management is not yet suf-
ficiently developed. This categorical apparatus was not 
finally formed in this scientific field; improvement of the 
existing theoretical and methodological aspects is neces-
sary, as well as the development of completely new in-
struments and modern methods of conducting strategic 
analysis in the process of strategic management. Such 
circumstances determine the necessity of expanding re-
search devoted to the development of strategic manage-
ment of enterprises.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH 
AND PUBLICATIONS

Fundamental aspects and specific questions of stra-
tegic management have been reflected in the writings 
of such foreign authors as: R. Ackoff [1], I. Ansoff [2], 
R. Bishop [3], R. Braley [4], R. Grant [5], M. Meskon 
[6], M. Albert, F. Hedouri, A. Thompson [7], A. Strick-
land, T. Copeland [8], T. Koller, J. Murrin, S. Myers [9], 
M. Porter [10], F. Ch. Evans [11], R. S. Kaplan [12],  
D. P. Norton, D. Aaker [13].

SEPARATION OF PREVIOUSLY 
UNRESOLVED PARTS OF A COMMON 

PROBLEM
The proposed scientific vision of organizational and 

methodological support for the process of strategic man-
agement is based on the synthesis of methodological 
approaches and theoretical solutions proposed by these 
researchers. However, in appreciation of the scientific 
contribution of the listed scientists, it should be empha-
sized that at this moment of time, the peculiarities of the 
process of strategic management at enterprises are not 
sufficiently explored. The complexity, ambiguity and 
versatility of this problem, its insufficient scholarship in 
modern domestic and foreign science, the need for ad-
equate theoretical conditions of the theoretical provision 

and organizational and methodological provision of the 
strategic management process, as well as the high practi-
cal significance contributed to the choice of the topic of 
the article.

THE AIM OF THE RESEARCH
The purpose of the research is to provide scientific 

substantiation and development of the theory of strategic 
management in the part of organizational and methodo-
logical support of the strategy formation process, which 
allow to provide qualitative analytical substantiation 
of strategic management decisions of enterprises in the 
long-term perspective.

METHODS, OBJECT 
AND SUBJECT OF STUDY

The principles of dialectical logic, unity of logical and 
theoretical, system analysis, problem-target approach, 
methods of classification, expert assessments were used 
to solve the problems of the research. The object of the 
research is the process of strategic management of the 
enterprise. The subject of the research is theoretical, 
methodological and applied aspects of development of 
mechanisms of strategic development of modern enter-
prise.

BASIC MATERIAL
At present, the development of industrial enterprises 

is largely driven by the effectiveness of strategic manage-
ment, capable of providing high end results of production 
and economic activity, and allows companies in the short 
and long term to successfully develop in a competitive 
environment, that is, in a medium subject to rapid, radical 
and often unpredictable changes .

At first, the term “strategy” was used only in the ter-
minology of military art (“military strategy”) and marked 
the science of warfare, covering the theory and practice 
of preparing for war, its planning and conduct. By its 
very nature, the military strategy was a way of achieving 
victory in the war by defining the purpose, general plan 
and systematic application of measures to counteract the 
enemy in the light of changing circumstances and situa-
tion. Strategy, as a concept, was among the most admin-
istrative terms in the middle of the XX century, when the 
problem of reaction to unexpected changes in the external 
environment became very important.

At present, the issue of determining the organization's 
strategy is considered to a significant amount of publi-
cations of both domestic and foreign authors. Like most 
terms in management, strategy is a widespread concept 
that has different interpretations for different people. 
At the same time, some authors consider mainly some 
aspects of the development and implementation of a 
strategy that is applied in nature. According to other re-
searchers, the concept of strategy is analyzed in terms of 
methodology – it is comprehensive and in-depth. Thus, 
we note that the definition of a strategy cannot be univer-
sal and unique in view of the complexity of the concept. 
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But the definition of most authors, both modern and past 
century, in our opinion, are rather similar and have much 
in common.

According to G. Mintzberg, B. Alstrand and 
J. Lampel’s strategy is a set of five “p”: plan (direction 
of development), principle of behavior (observance of a 
certain model of behavior), position (the location of cer-
tain goods in specific markets), prospect (the main way 
of doing business), ploy (a special maneuver in order to 
outwit, deceive or confuse competitors) [14].

Authors such as A. Thompson and A. Strickland de-
fine a strategy as an organization management plan aimed 
at strengthening its position, satisfying consumers, and 
achieving its goals [7].

A similar definition of the strategy can be found in 
M. Meskon, M. Albert and F. Hedouri, who argue that 
the strategy is essentially a detailed, comprehensive and 
integrated plan designed to ensure the existence of the 
mission of the organization and the achievement of its 
goals [6].

A.V. Tebekin considers the strategy of the company as 
a system of large long-term tasks, the solution of which is 
aimed at achieving the objectives of the organization [15].

R. Grant gives the definition of strategy in a more 
concise form. He argues that the strategy is to plan the 
ways in which an organization or individual can achieve 
its goals [5].

G.B. Kleiner defines such a concept as a “compre-
hensive strategy”, which, in his opinion, covers all the 
spheres and subsystems of the enterprise, having a multi-
layered structure of the sandwich pyramid. It is the enter-
prise as the “processor of strategies” that transforms the 
external input and own strategies into an initial strategy 
that is used as a guide to action and in the defined by 
the administration limits and forms is informed to the 
business community. Such a strategy is called enterprise 
policy [16].

In the definition of L. V. Glukhikh there is the idea 
of interconnection through the process of development 
and implementation of the strategy between the exist-
ing and prospective resources of the enterprise, the long-
term goals of its development and its own strategy as a 
sequence of stages, which interconnects resources and 
goals, and results in specifying the way of enterprise de-
velopment [17].

At the same time, the economic strategy is the basis 
for providing the necessary parameters for the economic 
efficiency of the industrial enterprise within the frame-
work of the strategic management system. In fact, the 
strategy produces rules and techniques for the cost-effec-
tive achievement of strategic goals for the development 
of an industrial enterprise. Considering the evolution of 
approaches to management of an industrial enterprise, it 
should be noted that these approaches are oriented more 
to the growing level of instability of the environment than 
to solving the question of the predictability of the future. 

The generally accepted classification of approaches to en-
terprise management includes four systems [18]:

− management is based on performance monitor-
ing, or budgeting (since 1900);

− extrapolation management, or long-term plan-
ning, when the pace of change in the enterprise environ-
ment accelerates, but the future can still be predicted on 
the basis of past trends (since 1950);

− management based on prediction of changes, 
or strategic planning, where the pace of environmental 
change is further accelerated, however, to predict the 
risks and threats of the external environment is possible 
with further inclusion in the strategic plan of the enter-
prise development (since 1970);

− management based on flexible emergency solu-
tions, or strategic management, when many important 
tasks arise so rapidly that they cannot be foreseen in a 
timely manner (since 1990).

As the term, strategic management arose in the 60’s 
and 70’s of the XX century as a result of further develop-
ment of management systems associated with changes in 
problems and conditions of production, and since the 90’ 
s it gradually begins to be applied in the practical activi-
ties of enterprises. Using only long-term planning, which 
involves the continuation of historically established 
trends in the enterprise for the future period and is based 
on the principles of extrapolation, could no longer meet 
all the changes that have begun to occur in a market econ-
omy. The transition from long-term planning to strategic 
planning, and then to strategic management, has become 
vital for many enterprises operating in a market economy, 
due to the saturation of demand, the fundamental changes 
taking place in the technologies, industries and sectors of 
production, as well as in international markets and glo-
balization.

Globalization acts as an external factor that trans-
forms the structure of the industrial sector of the econo-
my, and has recently increasingly strengthened its influ-
ence on all sectors of the economy. Being a process in 
its content, which increases the interconnection between 
technological and financial flows, the exchange of goods 
and services, globalization unites markets of production 
from different countries [19]. All these changes taking 
place both in the global economic system as a whole and 
in the economy of individual countries have led to the 
need to shift the attention of the management of enter-
prises to their surroundings, to the external environment, 
in order to timely and adequately respond to changes that 
occur in it.

In the process of development of the theory of strate-
gic management certain directions have been formed that 
have their own peculiarities [2, 10, 14, 20]:

1) cognitive (G. Simon, J. March): the development 
of a strategy is more considered in terms of psychology, 
as a mental, that is, cogitative intellectual, process of 
knowledge of the strategist;
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2) design (F. Selznik, W. Newman, C. Andrews): the 
formation of a strategy is the formation of a perspective, 
a concept, a well-considered process in which particular 
attention is paid to the assessment of the external and in-
ternal situation. At the same time, responsibility for the 
formation and quality of the strategy lies with the execu-
tive who makes decisions;

3) planning (I. Ansoff): the strategy is a logical re-
sult of a conscious controlled process of formal planning, 
based on a competent and comprehensive study of the en-
vironment and conducting a strategic analysis. It is nec-
essary to foresee the future and prepare for it. Planners 
should deal with developing of strategies. At the same 
time, the responsibility for implementing the strategy lies 
with the manager;

4) entrepreneurship (J. Schumpeter, A. Cole): the 
strategy exists in the mind of the manager in the form of 
a perspective. The choice of strategy is based on his in-
tuition, prediction, and the success of the choice depends 
on the entrepreneurial talent and experience that actually 
reduces the formation and promotion of the strategy to 
the model of one person’s behavior;

5) learning (C. Lindblom, K. Wake, J. Quinn): the 
formation of a strategy is a developing process, which 
is associated with the accumulation of knowledge and 
learning. The staff of the organization is thus considered 
as a set of active elements, internal entrepreneurs or po-
tential strategists that propose changes to the team of sen-
ior managers;

6) culture (E. Renman, R. Normann): the process of 
forming a strategy is presented as a result of the efforts of 
a huge number of employees of the company, that is, as a 
collective process of social interaction, based on common 
beliefs and understanding for all members of the organi-
zation;

7) configurations (A. Chandler, G. Mintzberg, 
D. Miller): the development of the organization in time 
(life cycle) represents a certain cyclic process of alternat-
ing states of rest and change, the transformation of or-
ganization from one stable state to another;

8) positioning (D. Schendel, K. Hatten, M. Porter): 
great attention is paid to the analytical process of select-
ing and updating strategies. For each industry there is a 
limited number of effective strategies. The main role in 
the development of strategy is played by the analysts, 
representing the results of their calculations to manage-
ment, controlling the choice of strategy;

9) the authorities (G. Allison, J. Pfeffer, G. Salansik): 
the formation of a strategy is a process of fighting indi-
viduals and their coalitions for their personal and group 
interests, that is, in essence, the process of negotiation 
and the achievement of compromises;

10) the external environment (M. Hannan, J. Free-
man): the main driving force in creating a new strategy 
organization is the external environment, the hostility of 
which must be overcome. Representatives of this school 

considered not only economic resources as resources of 
the organization, but also symbolic ones (image, reputa-
tion, etc.).

At the current stage of development of the Ukrainian 
economy at domestic industrial enterprises, along with 
the so-called business model of common sense (the con-
tent of which consists in trying to buy cheaper and sell 
more expensive), more and more applications are found 
by models presented by Western firms and joint ventures 
on the territory of Ukraine. This is, first of all, about ex-
ternal changes and technological innovations in the field 
of management. In addition, at some domestic enterprises 
to date, models based on the previous experience of So-
viet management are used.

Applied models in modern conditions are not able to 
cope with the numerous challenges of the environment, 
at the same time models used by Western business struc-
tures cannot be automatically transferred to the Ukrain-
ian conditions of management of industrial production, 
and the past, “Soviet” style of management of production 
systems, strong with its traditions and conservative, is of-
ten simply not compatible with the fast-moving external 
environment, its uncertainty and its alternative. In con-
nection with this, the main direction of production and 
economic activity of the enterprise is solving the problem 
of ensuring its sustainability in the long run, increasing 
the competitiveness of production on the basis of dena-
tionalization, the formation of investment attractiveness, 
improvement of production processes and the efficient 
use of material and technical resources, i. e., measures 
that ensure continuous process of steady development, 
and organization of works on creation and realization of 
competitive advantages of the enterprise [21].

There are a number of definitions that emphasize cer-
tain aspects and specifics of strategic management: the pa-
rameters of the organizational environment, the definition 
of long-term goals and ways to achieve them, or the activi-
ties of the organization. Here are some of these definitions.

B. G. Litvak defines strategic management as a pro-
cess that allows the organization to be developed in ac-
cordance with the adopted strategy, its flexibility and mo-
bility, necessary for timely adjustments of strategic deci-
sions when changing external or internal conditions of 
the organization's operation or the course of implementa-
tion of strategic decisions adopted earlier [22].

According to O. S. Vikhansky, strategic management 
is a management of the organization based on a human 
potential as the basis of the organization, orienting the 
production activity to the needs of consumers, flexibly 
responding and timely making changes in organizations 
that meet the challenge from the environment and allow 
you to seek competitive advantages that together enable 
the organization to survive in the long run, while achiev-
ing its goals at the same time [23].

G. von Krug and M. Keene note that strategic man-
agement activities are aimed at providing a strategic  
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position that should ensure the long-term viability of the 
organization in changing circumstances [24].

A number of researchers believe that in general, stra-
tegic management is the activity of senior management, 
consisting of the allocation of perspective desired areas 
of enterprise development and, indicate that it is associ-
ated with the formulation of goals and objectives, as well 
as the maintenance of effective interaction between the 
enterprise and its external environment that allows you to 
achieve the goals that correspond to the internal capabili-
ties of the enterprise and allow you to remain receptive to 
the external requirements and challenges of the environ-
ment [2].

On the other hand, strategic management can be con-
sidered as a process of adoption and implementation of 
strategic decisions, the central element of which is a stra-
tegic choice, based on a comparison of its own resource 
potential of the enterprise with the opportunities and 
threats of the external environment in which it operates. 
At the same time, the strategy can be considered as the 
main link between what the company wants to achieve - 
its goals and the line of behavior chosen to achieve these 
goals [25].

The prerequisites for the emergence of strategic man-
agement were:

− an idea of the desired results of the company in 
the future;

− possession of the ability to timely identify the 
problems of the enterprise and the availability of mecha-
nisms for their solution;

− management reaction in the event of threats to 
enterprise stability;

− minimizing losses and taking measures to pre-
vent their happening;

− orientation of the enterprise's potential for stra-
tegic tasks based on the development of goals, their time-
ly adjustment, the provision of necessary positions in the 
market, etc.

The essence of strategic management is the inter-
connection of strategic management decisions, concrete 
steps to ensure a rapid response of the management of the 

enterprise to change the external environment and, as a 
consequence, adjusting the general goals and directions 
of enterprise development, both for the near and long-
term prospects (Fig. 1).

Strategic management of an enterprise, acting as one 
of the subjects of market relations, is based on the follow-
ing basic provisions [26]:

1. Enterprise – a complex socio-economic system, 
which has a number of features and peculiarities:

− the establishment of the system takes place in 
order to carry out the mission and achieve its goals;

− creation of material goods (services) using 
available resources;

− the cost of production of goods (services) should 
be comparable to the results of activities;

− against the background of the general multifac-
eted and multicriterial tasks of managing, the formaliza-
tion of the latter in many cases is difficult;

− the processes taking place in the control system 
are very dynamic;

− the internal environment of the system - is the 
internal components of the organization, defining its ac-
tivities, and characterized by complex interconnections 
between them;

− the enterprise must necessarily develop, chang-
ing, if necessary, the guidelines of its development;

− mandatory presence of the apparatus in the en-
terprise structure, which performs the role of manage-
ment, has its own functional purpose, structure, as well as 
the approved system of rules of conduct.

2. The external environment of an enterprise can in-
fluence the effectiveness of its activities and implementa-
tion of the strategy. In fact, the company is not able to 
significantly affect the external environment. But since it 
is a subject of an open type, therefore, the effectiveness 
of its activities will depend on how quickly it can adapt to 
the prevailing conditions.

3. There is no definite, standard, unified set of rules, 
the order of solving strategic tasks does not exist. All 
strategies, as well as the results of the impact of various 
strategic management tools, are unique.

EXTERNAL ENVIRONMENT
(FACTORS, INFORMATION)

INTERNAL ENVIRONMENT
(FACTORS)

- definition of mission
- setting goals
- formation of a strategy
- implementation of the strategy

Fig. 1. Interconnection of the main elements of the strategic management process
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4. The main components of any enterprise, as a sub-
ject of market relations, are:

− goods or services for which it is created;
− missions, goals, development strategies;
− a technological component that determines the pro-

cess of transforming existing resources into labor products;
− internal and external environment.
It is important to note that strategic management is 

situational in nature (it envisages creative and varied 
decisions depending on the real or predicted situation), 
the systemic nature (depending on the system itself - the 
object of strategic management, its level, scale, areas of 
activity, etc.) and competitive character (aimed at achiev-
ing competitive advantages).

Along with the potential and competitiveness, we 
consider the strategy of the company as the main, deter-
mining component of the strategic management (Fig. 2).

The potential of the enterprise is a summary value that 
characterizes all possibilities of the enterprise with output 
and service provision. It is determined by all, available at 
the disposal of the enterprise factors of production, for 
example, natural and human resources, capital, entrepre-
neurship. Each factor takes its place in the enterprise and 
has its specific function. The resources that the enterprise 
uses can also be classified as follows:

1. Material resources are means of organization, en-
terprises that are physical and financial assets: production 
equipment; availability of inventory; cash; financial con-
dition of the enterprise, etc.

2. Technological resources (methods of manufactur-
ing products).

3. Information resources (data on the internal and 
external environment). Here we note that the special sig-
nificance of information is stipulated by its properties, 
since for modern industrial enterprises the level of cor-
respondence of information to its real state in the process 
of making a managerial decision determines the level of 
achievement of the given result in the planned time [27]. 

4. Organizational resources (decision-making sys-
tem, system of planning, control, motivation, etc.).

DISCUSSION OF THE RESULTS
In the formation of strategic management, its main di-

rection is to increase the efficiency of production and eco-

nomic activity of the enterprise due to more efficient use of 
available material and intangible resources, namely:

− reduction of material stocks;
− reduction of stocks of work in progress;
− inventory of tangible assets;
− improvement of equipment usage indicators;
− achievement of saving of material resources, etc.
With regard to Ukraine, concerning the situation in 

the world economy, the question of achieving the compet-
itive advantages of Ukrainian enterprises and increasing 
the competitiveness of Ukrainian products in the world 
market is, in our opinion, very significant conditions for 
economic growth. In its turn, it is possible to increase the 
competitiveness of domestic products through moderni-
zation of production, maximum attraction of foreign in-
vestors, the use of their experience and technologies, as 
well as the development of their own innovation activi-
ties [28]. The factors that affect the competitiveness of an 
enterprise should be developed by the unified principles 
of strategic management [29], which may include:

− weighted and justifiable process of determina-
tion of goals and strategies of the enterprise. It is also an 
effective solution in the field of new products, new tech-
nologies, and access to new markets, the issue of promot-
ing products in the already mastered markets, occupation 
of certain market segments, and so on;

− conducting a continuous search for new forms 
and activities in order to increase the competitiveness of 
the enterprise;

− scheduling for shorter periods of time and for 
individual units should be more specific and detailed than 
long-term prospects, as the amount of reliable informa-
tion about the future is limited, and the range and rate of 
change in this information tend to increase over time;

− the establishment of a specific relationship be-
tween the internal elements of the enterprise system and 
the environment, the leading and guided of the enterprise.

CONCLUSIONS
Thus, strategic management is given a leading role in 

the direction of further development of industrial produc-
tion and increase of its efficiency.

An enterprise is an independent, organizationally 
separated economic entity with the rights of a legal entity 

ENTERPRISE 
STRATEGY

ENTERPRISE 
COMPETITIVENESSENTERPRISE POTENTIAL

Fig. 2. The main components of strategic management
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that produces and sells products, performs work, provides 
services.

The enterprise is one of the main institutes of the 
modern economic system and is a separate entity of 
economic activity, which carries out its functions in the 
external economic environment, which includes consum-
ers, suppliers, the state, competitors, natural conditions 
and society as a whole. An industrial enterprise actually 
serves as a tool for distributing resources in the economy 
between alternative opportunities for their use. The dif-
ference of the industrial enterprise from other economic 
entities is that it:

− is a large organizational and financially designed unit;
− is a separate legally independent economic agent;
− performs a special function in the economy: re-

ceives resources for the production of goods and services;
− independently chooses the type of internal organi-

zation;

− ensures existence and development due to the dif-
ference between total revenue and expenses. In this case, 
profits in the company's activity serves as one of the main 
goals, as one of the significant criteria for its behavior.

Since industrial production is defined as a set of eco-
nomic activities for mining, industrial production and 
processing of raw materials, including the provision of 
appropriate services, in the context of the emergence of 
a market economy in Ukraine, this sphere of activity has 
undergone the most significant negative changes that 
will be investigated in further scientific works. The col-
lapse and violation of many economic ties, material and 
technical support, as the results of the shock reforms in 
the economy in the early 1990’s, the subsequent crisis in 
1998 and the global financial crisis of 2008–2009, could 
not but affect the quality and production volumes of in-
dustrial production and financial position of the majority 
of domestic enterprises of different industries.
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Abstract. The aim of the article is to estimate the foreign experience of smart grids implementation which serve as efficient 
drivers for power transformations. Methodical foundation of the research is the processing and analysis of the relevant 
statistical information taken from the international and local resources. During the undertaken research, it was found out 
that the necessity for reforming the European Union’s energy market is determined by the following factors: leveling of 
the problem of growing needs in energy resources, overcoming the problem of relying on imported energy resources, the 
importance of integration processes and formation of the single energy market, energy saving and liquidation of energy-
wastefulness in industry and housing. The author states that the intellectually-based model of the European energy market is 
actually represented by three key components: Smart Grids, Smart Meters, and Smart Cities. But from conceptual point of 
view, the European market of the electric an energy resources performs on the base of Smart Grids model. The current and 
prognostic estimates of the market segment for smart energy technologies are given in the research. It is proposed to con-
sider the state of energy sector reforms align with the analysis of the European programs on energy efficiency. It is stressed 
that performance of the reforms in the energy sector of the EU is determined by prudent, legally adopted documents being 
mentioned in the article. The author has analyzed the European smart metering projects. The environment al and economic 
effects caused by the implementation of smart technologies are mentioned in addition. The new conceptual contribution is 
an author’s intellectually-based model grounded for the European Union’s energy market. In authors’ opinion, such model 
must include “smart” markets and “smart” consumers. The applicability of the research outcomes implies the formation of 
new European energy standards which are the priority for each developed country. 
Key words: energy market; energy reforms; smart grids; smart metering; smart cities; European Union.
Анотація. Мета статті – оцінити закордонний досвід імплементації розумних мереж як ефективних драйверів 
енергетичних перетворень. Методичним підґрунтям дослідження є опрацювання й аналіз релевантної статис-
тичної інформації, отриманої з міжнародних та національних джерел. У процесі проведеного дослідження було 
встановлено, що необхідність реформування енергетичного ринку Європейського Союзу зумовлена такими 
чинниками, як: нівелювання проблеми зростаючої потреби в енергоресурсах, подолання проблеми імпортоза-
лежності, важливість інтеграційних процесів та формування єдиного енергетичного ринку, енергозбереження 
та ліквідація енерговитратності у промисловості та житловому комплексі. Автором встановлено, що інтелекто-
центрична модель європейського енергетичного ринку фактично представлена трьома ключовими складовими 
частинами: розумними мережами (Smart Grids), розумними вимірювальними системами та приладами обліку 
(Smart Metering) та розумними будинками (Smart Cities). Проте концептуально функціонування європейського 
ринку електроенергетичних ресурсів відбувається на базі основної моделі Smart Grids. У дослідженні наво-
дяться поточні та прогностичні оцінки ринкового сегмента розумних енергетичних технологій. Запропоновано 
розглядати стан реформ енергетичного сектора у площині аналізу європейських програм з енергоефективності. 
Підкреслено, що результативність реформ в енергетичному секторі Євросоюзу зумовлена продуманими, за-
конодавчо закріпленими документами, які згадуються у статті. Автором проаналізовано європейські проєкти 
з інтелектуального обліку енергоспоживання. Додатково наведені екологічні й економічні ефекти від імпле-
ментації розумних технологій. Новим концептуальним внеском є обґрунтована автором інтелектоцентрична 
модель енергетичного ринку Європейського Союзу. На думку автора, така модель повинна включати «розумні» 
ринки та «розумних» споживачів. Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні нових 
європейських енергетичних стандартів, наближення до яких є пріоритетом кожної розвинутої країни.
Ключові слова: енергетичний ринок; енергетичні реформи; розумні мережі; розумні лічильники; розумні 
міста; Європейський Союз.

1 Роботу виконано в межах науково-дослідної теми № 0119U100766 «Оптимізаційна модель розбудови розумних та 
безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів».
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Реформування енергетичного ринку в напрямі 

підвищення ефективності його функціонування шля-
хом запровадження розумних технологій є основою 
європоцентричної моделі енергетичної безпеки. Така 
модель передбачає утворення єдиного енергетичного 
союзу через інтелектуалізацію енергопостачання та 
споживання. Саме завдяки просуванню ідеї широко-
масштабного використання розумних енергетичних 
мереж від побутового рівня до промислового корис-
тування стає можливим створення конкурентоспро-
можного та безпечного енергетичного сектора у краї-
нах Європейського Союзу. Структурно європейський 
енергетичний сектор представлений ринками нафти і 
газу, вугілля, електроенергії та відновлювальних дже-
рел енергії, частка яких постійно зростає. Проте ви-
рішальне значення на європейському енергетичному 
ринку відводиться саме енергозбереженню й усунен-
ню енерговитратності виробництва. Ключову роль у 
досягненні задекларованої мети відіграють розумні 
енергетичні мережі, імплементація яких є об’єктом 
реформування енергетичного ринку в сучасних умо-
вах. Саме домінування таких ринкових тенденцій ви-
значає рівень європейських енергетичних стандартів, 
наближення до яких є пріоритетом української енер-
гетики. Розбудова української енергетичної системи 
на базі європейського досвіду впровадження розум-
них мереж становить актуальне завдання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінки національної енергетичної ефек-
тивності та шляхи її підвищення вивітлювалися в 
роботах А. Іскакова, І. Кобушка [1], Л. Кицкай [2], 
О. Суходолі [3], О. Бархатова [4] та ін. Досліджен-
ням закордонного досвіду гарантування енергетичної 
безпеки на основі впровадження концепції розумних 
технологій присвячені праці Ю. Матвєєвої, С. Коло-
сок, І. Вакуленка [5], В. Матюшок, С. Бруно, С. Ба-
лашової, К. Гомонова [6] та ін. Відзначаючи вагомий 
внесок згадуваних авторів у формування теоретико-
методологічних підходів до аналізу проблеми енер-
гоефективності, варто вказати на невирішені частини 
досліджуваної проблеми. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Завдяки задекларованому Україною курсу на 
європейську інтеграцію актуалізуються питання, 
пов’язані з дотриманням європейських норм і стан-
дартів. У зв’язку із цим Україна повинна приєднатися 
до спільної з європейськими країнами енергетичної 
політики, що стає неможливим без вивчення кращого 
європейського досвіду реформування енергетичного 
ринку. У сучасних умовах Європейський Союз є ак-
тивним імплементатором інтелектуальних енергосис-

тем, які засвідчують свою ефективність у промисло-
вості та популярні серед населення.

Мета дослідження – зробити аналіз європейсько-
го досвіду імплементації розумних енергетичних ме-
реж і обґрунтувати нову, інтелектоцентричну модель 
енергетичного ринку для країн Європейського Союзу 
(далі – ЄС). 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методичним підґрунтям дослідження є опрацю-
вання й аналіз релевантної статистичної інформації, 
отриманої з міжнародних та національних джерел. 
Об’єктом дослідження є економічні відносини, що 
виникають між учасниками енергетичного ринку у 
країнах ЄС. Предмет дослідження – процеси впро-
вадження розумних мереж у контексті реформування 
енергетичного ринку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Світова енергетика перебуває у процесі карди-

нальних змін. У сучасних умовах відбувається інтен-
сивне впровадження інноваційних технологій, серед 
яких провідне місце посідають розумні мережі – 
Smart Grids. Європейська комісія трактує Smart Grid 
як «електричні мережі, які можуть економічно ефек-
тивно інтегрувати процеси генерації та споживання 
електроенергії, забезпечуючи мінімізацію втрат під 
час передавання та розподілу електричної енергії, ви-
сокий рівень якості, надійності і безпеки» [7, c. 45].

Економічна оцінка сегмента розумних мереж у 
глобальному плані представлена на рис. 1. За про-
гнозними оцінками, європейський ринок розумних 
мереж у 2023 р. наблизиться до рівня 15,4 млрд дол.

Європейська енергетика має суттєвий потенціал 
для залучення інвестицій. За індексом інвестиційної 
привабливості відновлювальної енергетики (RECAI) 
у 2019 р. країни Європейського Союзу так розподіли-
лися за рейтинговими позиціями (Таблиця 1).

Таблиця 1. Індекс інвестиційної привабливості 
відновлювальної енергетики у країнах 
Європейського Союзу, 2019 р. [9]

Країна Місце  
в рейтингу Країна Місце  

в рейтингу
Франція 3 Ірландія 23

Німеччина 6 Португалія 25
Нідерланди 10 Греція 30

Данія 12 Швеція 32
Італія 18 Фінляндія 39

Бельгія 21

Однак, незважаючи на вагомі здобутки, перед 
Євросоюзом постають і серйозні виклики. Згідно з 
оцінками Міжнародного енергетичного агентства, 
Європейський Союз як індустріально розвинутий ре-
гіон у майбутньому буде відчувати суттєву потребу в 
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енергоресурсах, попит на які зростатиме щорічно на 
1,7% і досягне у 2030 р. рівня 15,3 млрд т нафтового 
еквівалента (т н. е.). Попит на нафту зросте з 9,7 млн 
т/день у 2000 р. до 16,3 млн т/день у 2030 р., водно-
час основним споживачем виступатиме транспортна 
галузь. Обсяги споживання природного газу подво-
яться, а частка ринку зросте із 24,5 до 28% [10]. 

Нині Європейський Союз значною мірою покла-
дається на імпорт енергоресурсів, надалі дана тен-
денція буде зберігатися. У 2020 р. ступінь залежності 
Європейського Союзу від імпорту енергоносіїв у се-
редньому становитиме 70% (Таблиця 2).

Реформування енергетичного ринку Євросоюзу 
відбувається так. Для подолання проблеми імпорто-
залежності в Європейському Союзі було розроблено 
документ «Енергетика 2020. Стратегія конкурентної, 
сталої та безпечної енергії». Цим документом перед-
бачено скорочення викидів парникових газів в атмос-

ферне повітря на 20%, збільшення частки відновлю-
вальних джерел у балансі енергоносіїв до 20% і під-
вищення рівня енергоефективності на 20%. 

Таблиця 2. Частка імпорту в енергетичному балансі 
ЄС [10]

Рік Залежність від імпорту, %
Тверде паливо Нафта Природний газ

1990 19,9 80,0 45,5
2000 30,6 75,7 48,8
2010 39,5 84,5 62,2
2012 42,2 86,5 65,8
2013 44,1 87,4 65,2
2014 45,6 87,4 67,2
2015 42,0 88,6 66,0
2020 50,0 86,0 75,0
2030 66,0 88,0 81,0

Таблиця 3. Індикативні цілі з енергоощадності у країнах ЄС [11, с. 50–51]

Країни Кінцеве споживання енергії, млн т н.е. Країни Кінцеве споживання енергії, млн т н.е.
2012 р. 2020 р. 2012 р. 2020 р.

Австрія 27,3 26,3 Люксембург 4,2 4,2
Бельгія 36,6 32,5 Мальта 0,4 0,5

Болгарія 9,2 9,2 Нідерланди 51,1 52,2
Великобританія 133,8 157,8 Польща 63,6 70,4

Угорщина 14,7 18,2 Португалія 16,2 17,4
Німеччина 213,1 194,3 Румунія 22,7 30,3

Греція 16,3 20,5 Словаччина 10,3 10,4
Данія 14,1 14,8 Словенія 4,9 5,1

Ірландія 10,7 11,7 Фінляндія 25,3 26,7
Іспанія 83,2 82,9 Франція 150,8 131,4
Італія 119,0 126,0 Хорватія 5,9 9,2
Кіпр 1,8 2,2 Чехія 24,1 25,3

Латвія 4,0 4,5 Швеція 32,4 30,3
Литва 4,8 4,3 Естонія 2,9 2,8

Рис. 1. Ринкова оцінка вартості сегмента розумних мереж у розрізі регіонів, млрд дол [8]
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Директивою Європейського Союзу з енергетичної 
ефективності 2012/27/ЄС (Energy Efficiency Directive, 
EED) встановлено такі індикативні цілі з енергоощад-
ності, яких повинна досягти країна, виходячи з рівня 
національного економічного розвитку (Таблиця 3).

Результативність реформ в енергетичному секто-
рі Європейського Союзу передусім зумовлена запро-

вадженням положень Третього енергетичного пакету. 
Цим документом передбачено впровадження нових 
ощадливих технологій у сфері енергетики. Зокрема 
було доведено, що витрати споживачів на електроенер-
гію можуть бути знижені на 13% у результаті запрова-
дження розумних приладів обліку та сучасних систем 
управління енергоспоживанням [10, с. 28]. Доцільність 

Таблиця 4. Європейські проєкти з інтелектуального обліку енергоспоживання [7, c. 33–36]
Країна Зміст проєкту

Італія

Енергоконцерном Enel за підтримки держави реалізовано найбільш ефективний і повномасштабний 
проект Telegestore з упровадження системи Smart Metering, у рамках якого у фізичних осіб уже 
встановлено приблизно 33 млн розумних лічильників. Нині інтелектуальна система обліку компанії 
“Enel” дозволяє економити у країні щорічно приблизно 500 млн євро, а період окупності витрат 
становить 4–5 років.

Іспанія

Компанією “Endesa”, яка є дочірнім підприємством “Enel Group”, передбачено замінити 100% 
традиційних приладів обліку на розумні лічильники по всій країні. У регіонах країни, які компанія 
“Endesa” обслуговує як дистриб’ютор електроенергії, установлено 3,5 млн приладів обліку, 
включаючи Каталонію, Арагон, Канарські та Балеарські острови, Андалусію, Естремадуру. Заміна 
лічильників для клієнтів відбувається абсолютно безкоштовно. Споживачі лише оплачують оренду 
лічильника згідно з установленими тарифами.

Португалія
У Португалії метою проєкту Invo Grid є досягнення 20%-го скорочення споживання електроенергії 
завдяки впровадженню домашніх енергетичних установок, які забезпечують ефективне керування 
електроспоживанням і мікрогенерацією.

Швеція

Ефективною є система дистанційного обліку електроенергії, упроваджена в місті Ґетеборзі  
з населенням приблизно півмільйона людей. Компанія “Göteborg Energi” об’єднала 265 тис. приладів 
обліку в мережу Zig Bee за допомогою 8 тис. концентраторів. Мережа Zig Bee є самопоновлюваною  
і самоналаштовуваною. Якщо сигнал не може віднайти свій звичайний маршрут, то він надійде  
на інші модулі Zig Bee з подальшим виходом у систему.

Таблиця 5. Еколого-економічний ефект від імплементації розумних технологій у житловий комплекс [7, c. 28]

Група устаткування Економія енергії Зниження викидів СО2

млрд євро на рік млн т н.е. на рік млн т на рік
Побутова електротехніка 4 2,6 13
Побутові водонагрівачі 15 28 60

Котли 30 47 120
Освітлення 14 39

Інше 17 10 50
Усього 80 87,6 282
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Рис. 2. Кількість встановлених розумних лічильників електроенергії та газу у країнах 
Європейського Союзу [12]
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створення сприятливих умов для участі споживачів у 
системі розподіленої генерації з імплементацією ро-
зумних мереж і розумних побутових електроприладів 
актуалізовано в «Пакеті Енергетичного союзу» у рам-
ках Стратегії Енергетичного союзу ЄС до 2030 р. 

Імплементація розумних мереж у країнах Євро-
пейського Союзу відбувається на основі проєктного 
підходу. Упродовж останніх п’ятнадцяти років біль-
ше 5 млрд євро було інвестовано в понад 300 проєк-
тів із розвитку розумних мереж електропостачання 
у країнах Європейського Союзу, з яких приблизно 4 
млрд інвестовано в розроблення розумних лічильни-
ків як одного з магістральних напрямів підвищення 
енергоефективності [7,c. 33]. Кращий європейський 
досвід інтелектуалізації системи електропостачання 
резюмуємо в Таблиці 4. 

Упровадження розумних вимірювальних систем 
і приладів обліку електроенергії (Smart Metering) 
– основний шлях зниження в мережі нетехнологіч-
них втрат. Пристрої систем обліку Smart Metering 
містять низку різних технологій, як-от зчитування, 
нагромадження і запам’ятовування інформації в ре-
жимі реального часу й оповіщення про втрати енер-
гії, а також моніторинг якості надання комунальних 
послуг. Відмінною рисою інтелектуальності є наяв-
ність мікроконтролерів із незалежним живленням 
протягом 5–10 років, радіоканалів і комунікацій для 
передачі та прийняття інформації [7, c. 11]. Інакше 
кажучи розумні лічильники – це прилади, завдяки 
яким споживач здатний проактивно керувати про-
цесом енергоспоживання в режимі онлайн. Дослі-
дження Network Research доводить, що 90% спожи-
вачів енергії, які мають можливість відстежувати на 
моніторі поточні витрати електроенергії в будинку, 
починають знижувати споживання енергії завдяки 
простому вимиканню невикористовуваних приладів 
[7, c. 33]. 

Завдяки ініціативі оснащення житлових будинків 
розумними технологіями у 2020 р. передбачається 
досягнення країнами Європейського Союзу значного 
еколого-економічного ефекту (Таблиця 5). 

Світовий попит на встановлення розумних лі-
чильників у 2020 р. становитиме 60% від загального 
попиту на прилади обліку. За оцінками Міжнародного 
енергетичного агентства, світовий обсяг інвестицій  
у розвиток енергетики до 2030 р. становитиме при-
близно 16 трлн дол. США, зокрема понад 2 трлн дол. –  
у розвиток інтелектуальних мереж [7, c. 11–12]. 

Обсяг європейського ринку розумних лічильників 
із передбаченням на 2023 р. має таку динаміку, пред-
ставлену на рис. 2.

Як очікується, у 2020 р. 72% європейських користу-
вачів установлять розумні лічильники електроенергії та 
40% споживачів матимуть розумні лічильники газу. Ди-
наміка встановлення розумних вимірювальних систем 
електроенергії та газу в житловому секторі Великобри-
танії наведена на рис. 3. Наприкінці третього кварталу 
2018 р. у Великобританії налічувалося 1 128 013 розум-
них приладів обліку побутового призначення.

Тенденцією останнього десятиліття є розбудова 
розумних міст (Smart Cities), особливо у країнах За-
хідної Європи. Наведемо перелік європейських міст, 
які є лідерами в цьому, спираючись на індекс CIMI-
2019 (Cities in Motion Index) [13]: Лондон, Париж, 
Рейк’явік, Амстердам, Берлін, Копенгаген, Сток-
гольм, Відень, Хельсінкі, Осло. 

У 2018 р. м. Мілан було визнано провідним ро-
зумним містом в Італії. Італійські проєкти з розбудо-
ви розумних міст репрезентовано на рис. 4.

Інтенсивний розвиток і популярність розумних ме-
реж у країнах Європейського Союзу потребують розбу-
дови нової парадигми енергетичного сектора. Ідеться про 
формування інтелектоцентричної моделі енергетичного 
ринку. На нашу думку, обов’язковими елементами нової 

Рис. 3. Поквартальна динаміка побутового використання розумних лічильників у Великобританії [8]
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моделі функціонування енергетичного комплексу пови-
нні стати «розумні» ринки та «розумні» споживачі. Завдя-
ки інтелектуально орієнтованому розвитку енергетично-
го комплексу Європейський Союз може стати одним із ре-
гіонів із найбільш енергоефективною економікою у світі  
[11, c. 43]. Завдяки реформуванню енергетичного комп-
лексу Європейському Союзу вдалося за останні 20 років 
знизити енергоємність валового внутрішнього продукту 
на 25% [11, c. 90].
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розумні технології приносять відчутні економіч-
ні, екологічні та геостратегічні результати для країн 
Європейського Союзу. Так, вони сприяють: 

− розбудові енергоефективної Європи; 
− формуванню спільного, інтегрованого енерге-

тичного ринку;
− розширенню прав споживачів щодо вибору  

постачальника енергії;

− досягненню найвищого рівня енергетичної  
безпеки; 

− посиленню лідерських позицій Європи в енер-
гетичних технологіях;

− нарощуванню зовнішнього впливу енергетич-
ного ринку ЄС. 

ВИСНОВКИ
Особливістю енергетичного ринку Європейського 

Союзу є обмеженість запасів первинних джерел енер-
гії та їх нерівномірний територіальний розподіл. Таке 
становище енергетичного сектора потребує успішних 
реформ. Реформування енергоринків має насамперед 
зосередитися на розробленні та реалізації програм із 
підвищення енергетичної безпеки, енергоефектив-
ності й енергоощадності, що досягається завдяки 
впровадженню розумних технологій. Очікується, що 
в майбутньому обсяги електропостачання через ро-
зумні мережі зможуть перевищити 20%.

Рис. 4. Проєкти розбудови розумних міст в Італії [8]
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Abstract. The purpose of the article is to investigate the characteristic trends in the market of medicinal plants in 
Ukraine and in the world in the current environment. Methods of scientific knowledge, analysis, synthesis, deduction, 
generalization and induction were used within the study.
The cultivation and harvesting of medicinal plants is now considered one of the fastest and most reliable ways to make 
money. The modern market of medicinal plants is characterized by the fact that finished products based on medicinal 
raw materials are becoming increasingly popular.
The demand for medicinal plants has increased significantly in recent years in Europe, especially in Germany. In the 
world market of medicinal plants in recent years, there has been an increasing interest in Ukraine from countries that 
previously grew and harvested medicinal plants independently. In recent years, they have been seeking raw materials in 
Ukraine. China and India are the world’s largest sellers of medicinal plants. There, the production of medicinal plants 
has deep roots.
The market of medicinal plants in Ukraine has an export orientation. In general, in the world and in Ukraine the volume 
of production of medicinal plants and the volume of import-export are increasing.
Realities show that there is only a limited number of medicinal crops with stable demand and more or less sustainable 
prices. Therefore, this market is also considered to be one of the most volatile. The characteristic tendencies of the 
market of medicinal plants in the conditions of today include the fact that the requirements for quality standards for 
these products are significantly changing.
Scientific novelty of the article − the author has discovered and summarized the characteristic tendencies of the market 
of medicinal plants in Ukraine and in the world.
At the same time common patterns were revealed: increase in production volumes, increase in volumes of harvesting 
of medicinal plants in the wild, increase in export volume, instability.
Practical relevance of the study − the results obtained can be used to formulate a strategy for the development of 
medicinal plants in Ukraine in the context of global trends.
Key words: medicinal plants; market of medicinal plants; market trends of medicinal plants.
Анотація. Метою публікації є – дослідити характерні тенденції кон’юнктури ринку лікарських рослин в Укра-
їні та світі в умовах сьогодення. У межах дослідження були використані методи наукового пізнання, аналізу, 
синтезу, дедукції, узагальнення та індукції.
Культивування та заготівля лікарських рослин нині вважається одним із швидких і надійних способів заробити. 
Однією з тенденцій сучасного ринку лікарських рослин є те, що все більшої популярності набувають готові 
продукти на основі лікарської сировини. Значне зростання попиту на лікарські рослини останніми роками від-
мічається в країнах Європи, особливо в Німеччині. Тенденцією світового ринку лікарських рослин останніми 
роками є те, що збільшується інтерес до України з боку країн, які раніше самостійно вирощували й збирали 
лікарські рослини. Упродовж останніх років вони шукають сировину в Україні. Найбільше в світі лікарських 
рослин продають Китай та Індія – країни, де лікарське рослинництво має глибоке коріння. Характерною рисою 
лікарського рослинництва власне в Україні є його експортна спрямованість. Загалом у світі та Україні зроста-
ють обсяги виробництва лікарських рослин і обсяги імпорту-експорту.
При цьому реалії свідчать, що є лише обмежена кількість лікарських культур із стабільним попитом і більш-
менш стійкими цінами. Отже, цей ринок вважається ще й одним із найбільш нестабільних. До характерних 
тенденцій ринку лікарських рослин в умовах сьогодення належить і те, що вимоги до стандартів якості на цю 
продукцію суттєво змінюються.
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Наукова новизна публікації полягає в спробі автора виявити та узагальнити характерні тенденції ринку лікар-
ських рослин в Україні та світі. При цьому були виявлені такі спільні закономірності, як зростання обсягів ви-
робництва, зростання заготівель дикоросів, зростання обсягу експорту, нестабільність. Практична значимість 
дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані як базис для формування стра-
тегії розвитку лікарського рослинництва в Україні.
Ключові слова: лікарські рослини; ринок лікарських рослин; тенденції ринку лікарських рослин.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Як свідчить економічна історія, розвиток тієї чи 

іншої справи переважно відбувався та відбувається 
двома шляхами: спонтанно, під дією певних чинників 
і факторів, або поступово й поетапно. В умовах сього-
дення за другим варіантом розвивається ринок лікар-
ських рослин в Україні та світі. Протягом останніх де-
сятиліть лікарські рослини та продукти їх переробки, 
зокрема, ліки й косметичні засоби, що виготовленні 
на основі рослинної сировини, збори лікарських рос-
лин, які використовуються замість чаїв, користують-
ся все більшим попитом у споживачів різних країн. 
Значною мірою розвитку лікарського рослинництва в 
світі сприяє нині модний тренд здорового харчуван-
ня, що пропагандує відхід від усього синтетичного й 
ненатурального. За інформацією Національної акаде-
мії аграрних наук України, впродовж останнього де-
сятиліття в світі на 80% збільшено виробництво ефір-
них олій, на 40% − медичних препаратів, отриманих 
на основі лікарської сировини, і на 20% − харчових 
продуктів спеціального призначення [10]. 

В Україні ж виробництво лікарських рослин зрос-
тає насамперед у відповідь на зростання попиту з 
боку закордонних покупців. Зважаючи на наявний 
попит, популярним є й збирання дикорослих лікар-
ських рослин в Україні: ця справа в сезон приносить 
суттєвий дохід сільським жителям у регіонах, де важ-
ко працевлаштуватися. Адже ціни на лікарські росли-
ни доходять до 1 000 грн за 1 кг у сушеному вигляді. 
Водночас вітчизняний ринок лікарських рослин є ще 
не достатньо сформованим, законодавчо не врегу-
льованим і малодослідженим. Отже, актуалізується 
питання формування стратегії розвитку лікарського 
рослинницта.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику лікарського рослинництва в своїх 
працях розглядали й розглядають різні вітчизняні й за-
рубіжні вчені. Так, Ю.А. Никитюк у своїх працях до-
сліджував еколого-економічні детермінанти розвитку 
виробництва та переробки лікарських рослин, підходи 
до функціонування ринку лікарської рослинної сиро-
вини, стан і напрями підвищення інвестиційної при-
вабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної 
сировини, прогнозні сценарії розвитку ринку лікар-
ської рослинної сировини та інше [6; 7; 8]. У працях 
О.І. Дребот та Ю.О. Сологуб аналізується світовий до-
свід розвитку лікарського рослинництва та інституцій-

не забезпечення лікарського рослинництва в Україні  
[3; 4]. Більшість закордонних публікацій, які стосу-
ються розвитку ринку лікарських рослин, розкривають 
тенденції розвитку цієї сфери в країнах Азії та Афри-
ки. Наприклад, Jean P. Dzoyem, E. Tshikalange, V. Kuete 
у своєму дослідженні зазначають, що вирощування 
лікарських рослин є невіддільною частиною африкан-
ської цивілізації. Основну увагу науковці приділяють 
тенденціям виробництва й збуту лікарських рослин на 
африканських ринках [16]. 

Огляд ринку лікарських рослин у країнах Азії 
свідчить, що його розвиток супроводжується про-
блемами, притаманними українському лікарському 
рослинництву. Наприклад, Sri Astutik, Jürgen Pretzsch 
і Jude Ndzifon Kimengsi зазначають, що технології ви-
робництва лікарських рослин є досить розрізненими, 
знання в цій сфері не систематизовані, вкрай мало 
досліджень присвячено проблемам комерціалізації 
лікарського рослинництва [19]. Щодо цього логічним 
є аналіз виробничо-збутового ланцюга продукції на 
основі лікарських рослин в Індії, зроблений індій-
ським дослідником Т. Чхаброю [14]. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належну увагу працям науковців щодо 
розвитку лікарського рослинництва, однак варто за-
значити, що умови сьогодення вимагають подальших 
досліджень проблематики виробництва лікарських 
рослин. Є необхідність у поглибленні теоретичних 
досліджень і практичних рекомендацій, пов’язаних із 
тим, що ринок лікарських рослин в Україні та світі 
переживає етап становлення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою публікації є дослідження характерних 

тенденцій кон’юнктури ринку лікарських рослин в 
Україні та світі в умовах сьогодення для формування 
в подальшому стратегії розвитку лікарського рослин-
ництва в нашій державі.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У межах цього дослідження були використані ме-
тоди наукового пізнання, аналізу, синтезу, дедукції, 
узагальнення та індукції. Об’єктом дослідження ви-
ступає ринок лікарських рослин. Предмет досліджен-
ня − сукупність організаційних, економічних, соці-
альний тенденцій і особливостей, які мають місце в 
сфері лікарського рослинництва в умовах сьогодення.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
В усі часи підприємці намагалися знайти способи 

швидко отримати прибуток. Нині одним із швидких і 
надійних способів заробити вважаються такі напрями 
діяльності, як культивування та заготівля лікарських 
рослин. Наприклад, такі рослини, як м’ята, кропива, 
меліса, материнка, бузина, календула, шавлія, липа, 
лаванда та багато інших, широко використовуються у 
виробництві фармацевтичних препаратів, косметич-
них і парфумерних засобів, харчовій промисловості, 
спа-індустрії. Частково їх потреби перетинаються: 
наприклад, м’яту чи липу використовують усі від-
разу, а ось корінь аїру − тільки фармацевти. Іншими 
напрямами використання лікарських рослин є галузь 
бджільництва, оскільки значна частина лікарських 
культур є гарними медоносами та декоративне садів-
ництво. Однією з тенденцій сучасного ринку лікар-
ських рослин є те, що все більшої популярності набу-
вають готові продукти на основі лікарської сировини 
− аромасвічки, цілющі чаї та різноманітні детокс-про-
грами для прихильників здорового способу життя в 
різних країнах світу. 

Значне зростання попиту на лікарські рослини 
останніми роками відмічається в країнах Європи. Про-
те європейські виробники не можуть задовольнити цей 
попит. Однією з причин цього є те, що вирощування 
лікарських рослин у європейських країнах є дуже ви-
тратним через високу вартість робочої сили. Це авто-
матично відкриває перспективи для цього трудомістко-
го виробництва в країнах із дешевою робочою силою. 
Зокрема, однією з тенденцій світового ринку лікар-
ських рослин останніми роками є те, що збільшується 
інтерес до України з боку Польщі, Болгарії, Албанії та 
Сербії. Це країни, що раніше самостійно вирощували 
й збирали лікарські рослини, а впродовж останніх ро-
ків вони шукають сировину в Україні.

Отже, ринок лікарських рослин у нашій державі, 
хоча й повільно, проте набирає обертів – все більше 
фермерів займається культивуванням лікарських рос-
лин, і все більше посередників здійснює заготівлю лі-
карської рослинної сировини, збором якої займається 
населення. Сприятливі природно-кліматичні умови 
та родючі ґрунти дають змогу вітчизняним фермерам 
вирощувати лікарські рослини зі значним вмістом ді-
ючих речовин, що значною мірою підвищує конку-
рентоспроможність вітчизняних лікарських рослин 
на зарубіжних ринках. Водночас урожайність лікар-
ських рослин в Україні дещо нижча за середню в Єв-
ропі через відсутність в українських виробників спе-
ціалізованої техніки для вирощування й збирання та 
якісного насіннєвого матеріалу. Експерти зазначають, 
що для початку бізнесу з виробництва лікарських 
рослин в Україні потрібно 80–100 тис. дол. Залежно 
від асортименту культур, техніки й технологій, які бу-
дуть використовуватися, період окупності вкладень 
може коливатися від 3 до 5 років [11].

Варто відмітити, що вирощування лікарських 
рослин, залежно від сукупності обраних культур, 
може бути досить витратним. Наприклад, для того, 
щоб започаткувати плантацію відомої лікувальної 
рослини золотий корінь (або родіола рожева) з розра-
хунку 50 тис. рослин на 1 га, станом на початок 2019 
р. потрібно було 1,5–2 млн грн на посадковий матері-
ал. Оскільки культура потребує зрошення в процесі 
вирощування, то потрібно запланувати крапельний 
полив, який без вартості насосів і фільтрів до них обі-
йдеться в 250–300 тис. грн на 1 га та до вартості якого 
потрібно додати вартість постачання води (за потреби 
40–50 м3 за раз). До того ж технологія вирощування 
золотого кореня передбачає використання агроволок-
на, якого на 1 га потрібно придбати на 54 тис. грн. 
До основних витрат на вирощування лікарських рос-
лин входять також витрати на препарати захисту, на 
заробітну плату працівникам і витрати на утримання 
техніки. Загальні підрахунки свідчать, що витрати на 
вирощування лікарських рослин на 50 сотках дорів-
нюють витратам на вирощування пшениці, ячменя чи 
кукурудзи на площі 20–50 га. Водночас усі ці витра-
ти можуть себе виправдати, оскільки за п’ять років 
із 1 га плантації того ж сухого золотого кореня мож-
на зібрати 15–16 т, а його ціна стартує від 100 грн за 
100 г. Тому наразі лікарське рослинництво багато хто 
називає «бізнесом великих грошей» [13]. 

Не можна оминути увагою й те, що ринок лікар-
ських рослин влаштований принципово інакше, ніж 
ринок продуктових сільськогосподарських культур. 
По-перше, ринок лікарських рослин переважно ха-
отичний. Реалії свідчать, що є лише обмежена кіль-
кість культур із стабільним попитом і більш-менш 
стійкими цінами – наприклад, це валеріана, м’ята, 
аїр, липа, глід, пустирник, ромашка, календула, ла-
ванда та деякі інші. Експерти зазначають, що за всіма 
іншими культурам ціни й попит коливаються дуже 
сильно. Одного року може бути дуже високою потре-
ба, наприклад, в чебрецеві (в зв’язку з модою на чай 
з чебрецем), а наступного року попит може впасти в 
рази [5]. 

Також кон’юнктура ринку лікарських рослин в 
Україні та світі значною мірою зумовлюється погод-
ними умовами. Так, цей ринок вважається ще й одним 
із найбільш нестабільних. Та чи інша культура може 
масово вимерзнути, загинути від посухи чи дощів, і 
це відразу зумовить дефіцит на ринку. Це дає велику 
перевагу невеликим фермерським господарствам, які 
спроможні в короткі строки поставляти певні види 
рослин.

Характерною рисою лікарського рослинництва 
власне в Україні є його експортна спрямованість. За 
кордоном ціна на лікарські рослини значно вища, 
ніж в Україні, тому вітчизняні підприємці значну 
частину лікарських рослин експортують. Так, за да-
ними Державної служби статистики України, в 2017 
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р. наша держава експортувала лікарських рослин на  
7,5 млн дол., а в 2018 вже на суму понад 10 млн дол. 
У найбільших обсягах за кордон експортуються квіти 
і ягоди бузини, цвіт липи, лист кропиви, корінь алтея, 
корінь лопуха, корінь і трава ехінацеї, корінь і лист 
кульбаби, ягоди обліпихи, лист берези, лист мати-й-
мачухи, лист подорожника [1; 5].

Подальше збільшення українського експорту лі-
карських рослин є досить перспективним, зважаючи 
на те, що потреба сучасного європейського ринку 
оцінюється в 600 тис. тонн на рік. Наприклад, за про-
гнозами директора компанії «Добротрав», яка спеці-
алізується на виробництві лікарських рослин, Євгена 
Шумейка, у 2023 році експорт лікарських рослин з 
України складе близько 25–30 млн дол. [12]. 

Хоча в цій сфері є й певні обмеження для вітчиз-
няних виробників –норми якості, прийняті в Європей-
ському Союзі та світі, характерною тенденцією ринку 
лікарських рослин в умовах сьогодення є те, що ви-
моги до стандартів якості на цю продукцію суттєво 
змінюються. Отже, культивування 10-річної давнини 
та сучасне виробництво лікарських рослин значно 
відрізняється. Відрізняється в контексті оцінки якості 
сировини, в зв’язку з чим основне завдання будь-якого 
фермерського господарства чи великого сільськогос-
подарського підприємства – отримати продукцію, що 
відповідатиме сучасним вимогам стандартизації та 
яку можна буде ефективно реалізувати на ринку. Нині 
ринок надзвичайно вимогливий до якості лікарської 
рослинної сировини, тому той, хто береться за куль-
тивування лікарських культур, має бути обізнаним 
щодо критеріїв якості того чи іншого виду рослин. 
В усьому світі під час закупівель зважають на вміст 
структурних складників лікарських рослин, і якщо 
він не відповідає чинним вимогам стандартизації, то 
реалізація такої сировини буде проблематичною [2]. 

У той же час у українських виробників наразі пе-
реважно відсутні певні документи, такі як сертифіка-
ти HACCP, USDA NOP, EU Organic Standard та інші. 

Їх відсутність та не завжди належна якість лікарської 
рослинної сировини впливає на ціну експорту. На-
приклад, якщо Україна продає лікарську рослинну 
сировину за кордон в середньому по $2,8 за кг, то су-
сідні Болгарія й Польща продають по $3,5 та більше 
ніж $4 за кг відповідно [11]. 

Трійку країн, які лідирують в світі за експортом 
лікарських рослин, у 2018 р. очолювали Китай, Індія 
та Німеччина (табл. 1). А найбільшими імпортерами 
є США, Німеччина та Японія. Україна за обсягами 
експорту лікарських рослин посідає 35 місце, а за 
обсягами імпорту – 68. Як бачимо, найбільше в світі 
лікарських рослин продають Китай та Індія – країни, 
де лікарське рослинництво, як і в більшості азійських 
країн, має глибоке коріння. 

Наприклад, у дуже невеликому В’єтнамі ще в  
XIV ст. були створені плантації з вирощування біль-
ше, ніж 400 видів лікарських рослин. Усі вони збере-
жені до сьогоднішнього дня. На час у В’єтнамі класи-
фіковано більш ніж 3 тис. лікарських рослин. Загалом 
у світі зростають обсяги виробництва лікарських рос-
лин і обсяги імпорту-експорту. Тільки Європа щоріч-
но імпортує близько 400 000 тонн лікарських рослин 
із середньою ринковою вартістю 1 млрд дол. США з 
Африки та Азії [9].

Загалом близько 80% світового імпорту та екс-
порту лікарських рослин припадає лише на 12 країн 
світу, переважна частина яких належить до країн Азії 
та Європи.

Якщо в світі найбільшим покупцем лікарських 
рослин є США, то в Європі – Німеччина. Щороку в 
Німеччині використовують 45 тис. тонн лікарських 
рослин, що більше, ніж у будь-якій іншій європей-
ській країні. В останні роки все більш популярними 
серед лікарів і пацієнтів у Німеччині стають ліки, 
виготовлені з лікарських рослин. Статистика свід-
чить, що близько 75% клієнтів у аптеках Німеччини 
отримують натуральний продукт, купуючи безрецеп-
турні ліки. Це зумовлює високий попит на рослинну  

Таблиця 1. Найбільші країни імпортери та експортери лікарських рослин, 2018 р.*
№ Країни-імпортери Сума, млн $ № Країни-експортери Сума, млн $
1 США 413,9 1 Китай 689,0 
2 Німеччина 330,6 2 Індія 308,7 
3 Японія 212,4 3 Німеччина 186,9 
4 Китай 123,2 4 США 132,4 
5 Гонконг 111,3 5 Єгипет 114,4  
6 Південна Корея 100,6 6 Іспанія 87,8 
7 Сінгапур 97,9 7 Гонконг 84,4 
8 Франція 94 ,0 8 Польща 83,8 
9 Іспанія 92,4 9 Мексика 80,1 
10 Італія 81,1 10 Марокко 62,4 
20 Польща 36,1 18 Болгарія 31,8 
55 Болгарія 6,2 .. ….
68 Україна 3,0 35 Україна 12,4

* за даними [1]
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сировину для цих продуктів − лікарські рослини, їхнє 
листя, квіти, корені та насіння. Загалом за статисти-
кою Федерального агентства охорони природи (BfN) 
на німецькому ринку лікарських рослин присутні 
близько 1 500 видів рослин у більших або менших 
кількостях [18]. Такий бурхливий бізнес створює в 
Німеччині проблеми для збереження видів, у зв’язку 
з чим ця країна й почала закуповувати у великих об-
сягах лікарські рослини за кордоном.

У зв’язку з цим варто відмітити, що в усьому сві-
ті зникнення загрожує 9 000 видів лікарських рос-
лин. Цей факт має місце через те, що в сфері лікар-
ського рослинництва вагоме місце займає збирання 
саме дикоросів. Звичайно, торгівля дикорослими лі-
карськими рослинами сама по собі не є згубною. А 
от некероване збирання й некерована торгівля, обся-
ги яких в останні роки зростають у багатьох країнах 
світу, призводять до збільшення тиску на рослинне 
середовище в дикій природі [15; 17]. Зважаючи на 
те, що, безумовно, збирання дикоросів і в подаль-
шому матиме місце та здійснюватиме великий вплив 
на розвиток ринку лікарських рослин, уже зараз по-
трібно удосконалювати інструменти охорони при-
родних ресурсів.

Експортна спрямованість лікарського рослинни-
цтва в Україні, як і будь-яке явище в людському сус-
пільстві, має, як кажуть, дві сторони медалі: позитив-
ну – це те, що надходять кошти до бюджету держави 
та отримують прибутки вітчизняні підприємці; та 
негативну – те, що, як і значну кількість сільськогос-
подарської продукції, Україна експортує передусім 
сировину. Отже, актуальною є підтримка вітчизняно-

го виробника через, наприклад, запровадження обме-
жень на закупівлю закордонної лікарської сировини 
вітчизняними фармацевтичними підприємствами, що 
завозять її в значних обсягах.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження встановлено, що до ха-

рактерних тенденцій ринку лікарських рослин в Укра-
їні та світі в умовах сьогодення можна віднести такі: 
культивування та заготівля лікарських рослин як на-
прям діяльності нині вважається одним із швидких і 
надійних способів заробити; все більшої популярнос-
ті набувають готові продукти на основі лікарської си-
ровини; останніми роками значне зростання попиту 
на лікарські рослини відмічається в країнах Європи, 
проте європейські виробники не можуть задовольни-
ти цей попит і впродовж останніх років вони шука-
ють сировину в Україні; ринок лікарських рослин у 
нашій державі, хоча й повільно, проте набирає обер-
тів і характеризується експортною спрямованістю; 
вирощування лікарських рослин, залежно від сукуп-
ності обраних культур, в Україні та світі може бути 
досить витратним, що зумовлюється значною мірою 
високою трудомісткістю виробничих процесів; ринок 
лікарських рослин переважно хаотичний, нестабіль-
ний, перебуває під значним впливом погодних умов; в 
останні роки суттєво змінюються та посилюються ви-
моги до стандартів якості на продукцію лікарського 
рослинництва. Виявлені тенденції кон’юнктури рин-
ку лікарських рослин є свідченням його економічного 
потенціалу та можуть слугувати базисом для форму-
вання стратегії розвитку лікарського рослинництва в 
Україні.
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Abstract. The article defines the types and features of social investment and the possibility of focusing social invest-
ment on the formation of social capital as an economic resource. Possible socio-economic results of using social 
investments at different levels of functioning of the economy are substantiated. The methodology of micro- and mac-
roeconomic analysis, interdisciplinary and institutional approaches have been applied. The object of the study is the 
socio-economic relations that determine the content, patterns and conditions of accumulation of social capital. The 
subject of the study is the role of social investment in the accumulation of social capital at different levels of the func-
tioning of the economy.
The characteristic features of social capital as an economic resource are defined. The directions of influence of social 
investments on the formation of social capital at different levels of functioning of the economy are substantiated. 
These include: at the nanoscale – mitigating social problems, reducing the burden on local budgets to address social 
problems, increasing confidence, addressing social problems of small groups and local communities; at the micro 
level, the transformation of social values; formation of corporate consciousness; increasing mutual commitments and 
responsibilities, developing social standards for doing business, democratizing management approaches, improving 
corporate reputation and attracting new customers; at the metro level – consolidation and improvement of the effec-
tive use of existing social networks, common norms and beliefs, partnerships, trust in institutions of different levels, 
perception of universally established values, public solidarity and cohesion; at the macro level – the formation of a new 
organizational culture of society that takes into account the innovations of the political, economic and spiritual life of 
the society, public-private partnership, social responsibility of the state, business, civil society; at a megawatt – it is the 
creation of associations of venture philanthropy, social investment exchanges in different countries, networks of social 
intermediaries and more.
The objective necessity and ability to use social investment as a source of social capital formation at different levels of 
functioning of the economy have been proved.
Key words: socialization of the economy; social investment (SI); social capital (IC); levels of social capital formation; 
Corporate Social Responsibility (CSR); public-private partnership (PPP).
Анотація. У цій статті визначено види та особливості соціального інвестування й можливості спрямованості 
соціальних інвестицій на формування соціального капіталу як економічного ресурсу. Обґрунтовано можливі 
соціально-економічні результати використання соціальних інвестицій на різних рівнях функціонування 
економіки. Застосовано методологію мікро- та макроекономічного аналізу, міждисциплінарний та 
інституціональний підходи. Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що визначають зміст, 
закономірності та умови нагромадження соціального капіталу. Предмет дослідження – роль соціального 
інвестування в нагромадженні соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки. 
Визначено характерні особливості соціального капіталу як економічного ресурсу. Обґрунтовано напрями 
впливу соціальних інвестицій на формування соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки. 
До таких напрямів зараховано: на нанорівні – пом’якшення соціальних проблем, зниження навантаження на 
місцеві бюджети у вирішення суспільних проблем, приріст довіри, вирішення соціальних проблем малих 
груп та місцевих громад; на мікрорівні – трансформацію суспільних цінностей; формування корпоративної 
свідомості; зростання взаємних зобов’язань і відповідальності, формування соціальних стандартів ведення 
бізнесу, демократизацію підходів до управління, поліпшення репутації підприємств та можливості залученості 
нових клієнтів; на метарівні – закріплення та підвищення ефективності використання діючих соціальних 
мереж, спільних норм і переконань, партнерських стосунків, довіри до установ різного рівня, сприйняття 
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загальновстановлених цінностей, суспільну солідарність та згуртованість; на макрорівні – формування нової 
організаційної культури суспільства, що враховує інновації політичного, економічного і духовного життя 
суспільства, державно-приватне партнерство, соціальну відповідальність держави, бізнесу, громадянського 
суспільства; на мегарівні – це створення асоціацій венчурної філантропії, бірж соціальних інвестицій у різних 
країнах, мереж соціальних посередників тощо.
Доведено об’єктивну необхідність та можливість використання соціальних інвестицій як джерела формування 
соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки.
Ключові слова: соціалізація економіки; соціальні інвестиції (СІ); соціальний капітал (СК); рівні формування 
соціального капіталу; корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); державно-приватне партнерство (ДПП).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

В Україні як у політиці управління, так і в практи-
ці господарювання розв’язання соціальних проблем, 
як правило, відкладається за «залишковим» принци-
пом на майбутні часи. Соціальне інвестування роз-
глядається як певний аспект соціалізації бізнесу, а 
соціальний капітал – як характеристика взаємовідно-
син (переважно в негативному розумінні, як атрибут 
корупційних зв’язків). Однак, як свідчить практика 
соціалізації економіки розвинених країн, проблема-
тика інвестування в соціальний капітал актуалізує 
такі важливі проблеми функціонування економічних 
відносин: відсутність довіри в економічній взаємодії; 
дефіцит сприятливих норм функціонування бізнес-
відносин; високі трансакційні витрати; поширеність 
опортуністичних практик економічної поведінки; від-
сутність ефективних механізмів економічних інтер-
есів держави, бізнесу, громадянського суспільства. 
Зазначені проблеми безпосередньо пов’язані з масш-
табами нагромадження та ефективністю використан-
ня СК на різних рівнях функціонування економіки. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні різні аспекти соціального капіталу, що 
характеризують його сутність, функції, структуру та 
значення в економічного розвитку, досліджують такі 
науковці, як А. Бова, Б. Буркинський, Г. Волчкова, 
Н. Гавкалова, З. Галушка, В. Геєць, М. Горожанкі-
на, О. Грішнова, Ю. Зайцев, Т. Заяць, Г. Коломієць, 
Е. Лібанова, М. Лесечко, О. Міночкіна, К. Немеш-
кало, О. Новікова, В. Якобчук та ін. Процесам на-
громадження соціального капіталу у формі нефор-
мальних механізмів соціального регулювання еко-
номічних відносин, зростання довіри, формування 
ринкових цінностей, розширення соціальних мереж 
значна увага приділяється фахівцями Інституту еко-
номіки та прогнозування НАН України, Інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Пту-
хи НАН України, Інституту соціології НАН України, 
аналітичного Центру Разумкова. Проблеми соціаль-
ного інвестування актуалізуються в працях А. За-
городнього, А. Зінченко, І. Лазаренко, Г. Партина, 
М. Саприкіної, О. Сотули, Н. Удод, В. Шаповал та 
інших дослідників. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Разом із тим у наведених дослідженнях не ви-
стачає наукового обґрунтування можливостей на-
громадження соціального капіталу як економічного 
ресурсу на різних рівнях функціонування економіки 
на основі соціального інвестування. З нашого погля-
ду, розробка теоретичних та прикладних засад нагро-
мадження СК на основі соціального інвестування має 
служити теоретичним підґрунтям для удосконалення 
та застосування сучасних соціалізованих практик 
регулювання соціально-економічних відносин у дер-
жавному управлінні, у бізнесі, міжсуб’єктних відно-
синах на різних рівнях господарювання.

Мета дослідження – визначити види та особли-
вості соціального інвестування, можливості спря-
мованості соціальних інвестицій на формування 
соціального капіталу як економічного ресурсу та 
обґрунтування можливих соціально-економічних ре-
зультатів його використання на різних рівнях функці-
онування економіки. 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Міждисциплінарний підхід дав змогу визначити 
сутність, види та особливості соціального інвестуван-
ня. Інституціональний аналіз застосовано при визна-
ченні чинників впливу соціального інвестування на 
регулювання соціальних відносин та нагромадження 
СК на нано-, мікро-, мета і макро- і мегарівнях функ-
ціонування економіки.

Об’єктом дослідження є соціально-економічні 
відносини, що визначають зміст, закономірності та 
умови нагромадження соціального капіталу. Предме-
том дослідження є роль соціального інвестування в 
нагромадженні соціального капіталу на різних рівнях 
функціонування економіки.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
СК можна визначити як економічний нематеріаль-

ний ресурс, що формується як сукупність структурно 
оформлених соціальних відносин на різних рівнях 
функціонування економіки дякуючи соціальним ме-
режам, довірі, цінностям і нормам взаємної поведінки 
та забезпечує його власникам доступ до різноманіт-
них благ, а також додаткові можливості підвищувати 
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ефективність колективної діяльності та отримувати 
економічні вигоди. Саме як економічний ресурс він 
має низку специфічних характеристик (рис. 1).

Нагромадження СК є одним із найактуальні-
ших завдань сталого розвитку сучасної економіки, а  
«…СІ – одним з основних інструментів реалізації со-
ціальних програм сучасних компаній. Вони мають за-
безпечувати певний ефект не лише інвестору (бізнес-
ефект), але й тому, хто їх отримує (соціальний ефект): 
окремій особі, групі людей, місцевому співтовариству 
чи суспільству загалом (насамперед це підвищення 
рівня і якості життя людей шляхом задоволення їх 
матеріальних, духовних або соціальних потреб) [7].

СІ у СК мають місце на усіх рівнях господарюван-
ня, і на кожному із цих рівнів розрізняються інвестори 
та бенефіціари. На нанорівні СІ часто проявляються 
через благодійність. У благодійності важливе місце 
мають практики соціальної допомоги, які розрізня-
ються за такими функціями:  просвітницькі (надання 
інформації з приводу імовірних шляхів вирішення 
складної життєвої ситуації, адаптації до обставин, що 
склалися), ресурсні (матеріальні виплати), реабіліта-
ційні (зокрема, медичні), комунікативні (юридичне, 
адміністративне, медичне представництво), культур-
но-дозвіллєві та інші [1]. У 2017 р. порівняно з 2010 
р. Україна у світовому рейтингу благодійності  під-
нялася на 60 позицій – до 90 місця. Благодійництво 
означає, що поступово формується СК, що, з одного 
боку, забезпечує статусну підтримку певних верств 
населення, а з іншого – згуртовує суспільство, пере-
даючи норми взаємного спілкування та довіри.

На нанорівні СІ можуть виступати також у фор-
мі соціального  підприємництва – діяльності, спря-
мованої на вирішення або пом’якшення соціальних 

проблем інших громадян на умовах самоокупності 
(прибутковості), інноваційності та стійкості. Соці-
альне підприємництво є сучасним трендом соціалі-
зації економічних відносин, реалізація принципів 
якого сприяє розв’язанню соціальних проблем окре-
мих громадян чи їх груп, породжує нові підходи до 
ведення бізнесу, забезпечує формування усіх склад-
ників СК. Позитивні ефекти від діяльності соціаль-
них підприємств – це «…допомога у подоланні со-
ціальної ізольованості специфічних груп населення 
(інвалідів, психічно нездорових, безробітних та ін.); 
виявлення нових шляхів для реформування держав-
них соціальних послуг; залучення громадян до участі 
у соціальних ініціативах, об’єднання громад навколо 
соціальних проблем; поява нових видів соціальних 
послуг, які залишаються поза увагою звичайного біз-
несу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, 
відсутністю належної професійної підготовки; більш 
ефективне використання наявних ресурсів регіону у 
вирішенні соціальних проблем; зниження наванта-
ження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних 
проблем» [5]. Соціальне підприємництво проявляєть-
ся, насамперед, як цінність, що надається суспільству 
(громадянину, незахищеним верствам населення); у 
результаті СІ у соціальне підприємництво суспіль-
ство набуває нових рис – зростає довіра до бізнесу, 
здійснюється статусна підтримка громадян; активізу-
ється громадянське суспільство; підвищується гармо-
нійність стосунків, можливість узгодження інтересів, 
відбувається зростання емоційного інтелекту, поліп-
шення  доступу до інформації через суспільні зв’язки 
та ін. В Україні соціальне підприємництво недостат-
ньо поширене через відсутність досвіду, неприбутко-
вість або низьку прибутковість, відсутність правової 

Одна із форм капіталу
поряд із фізичним і 

людським

Особливості 
соціального капіталу 

як економічного 
ресурсу

Нематеріальна форма 
капіталу, обмежений 

суспільний ресурс

Продуктивний – надає 
переваги, працює на 
результат, приносить 

соціальну ренту

Забезпечує доступ до 
інших ресурсів і 

цінностей

Втрачається/зношується  в 
результаті невикористання

Багатофункціональність, 
низький ступінь 

формалізації

Є ресурсом, в який 
можуть бути інвестовані 

інші ресурси

Щоб залишатися 
продуктивним, вимагає 

спільних зусиль

Може бути конвертова-ний 
в інші форми капі-талу; 

малоліквідний

Основа формування –
мережі, норми, довіра, 

згуртованість

Рис. 1. Соціальний капітал як економічний ресурс
Джерело: складено авторами
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підтримки, державних привілеїв чи співпраці з вла-
дою тощо. 

На мікрорівні соціальні інвестиції стосуються 
здійснення заходів щодо соціальної відповідальності 
бізнесу, поліпшення корпоративної культури та під-
силення ділової репутації підприємств. У результаті 
відбувається трансформація суспільних цінностей і 
норм, формуються неформальні економічні струк-
тури, що пов’язані між собою зростанням взаємних 
зобов’язань та відповідальності, починають склада-
тися та дотримуються соціальні стандарти ведення 
бізнесу, виникають нові форми взаємодії у соціаль-
них мережах, розвивається державно-приватне парт-
нерство. На цьому рівні СК окремого працівника як 
особи, яка включена у соціальні зв’язки та соціальні 
мережі, визнає та підтримує певні норми і цінності, 
також є результатом СІ, його СК може бути конвер-
тований у капітал підприємства. Вигоди роботодавця 
від використання СК працівника можуть мати різ-
ний характер. Це може бути доступ до ринкової ін-
формації, що забезпечується через соціальні зв’язки 
працівника, доступ до певних соціальних зв’язків чи 
економічних ресурсів, переймання норм і цінностей, 
моделей поведінки, що забезпечує певний ступінь до-
віри в колективі.  

Вітчизняний досвід також показує, що найбільш 
перспективною схемою побудови партнерських від-
носин в Україні в соціальній сфері є концесійна форма 
ДПП, оскільки вона передбачає довгострокове парт-
нерство, яке дає змогу сторонам здійснювати стра-
тегічне планування своєї діяльності. Об’єкти ДПП 
в Україні у соціальній сфері – це:  охорона здоров’я,  
заклади освіти, культури, спорту, ті, що використову-
ються для організації відпочинку й туризму. Перева-
гами ДПП у соціальній сфері в напрямі нагромаджен-
ня СК можуть бути: індивідуальний підхід до соці-
альних програм у регіоні; використання договірних 
підходів до ціноутворення; змога субсидіювати спо-
живачів соціальних послуг, а не їх виробників, осо-
бливо в освіті та охороні здоров’я; змога здійснювати 
фінансування соціальних програм ДПП із приватних 
джерел; удосконалення законодавчо-нормативного 
забезпечення СІ; змога розробляти механізм діалогу 
та публічного обговорення соціальних проектів тощо. 

СІ сфери бізнесу, що стосуються заходів КСВ, 
реалізуються через такі види діяльності: спрямова-
ність на дотримання екологічних норм виробництва, 
гарантування безпеки якості товарів для споживачів; 
використання безпечних технологій виробництва і 
збуту продукції; розвиток людських ресурсів та тру-
дових відносин, соціальний захист робітників ком-
панії; ведення відкритого та прозорого діалогу між 
приватним та державним секторами для покращення 
політики і норм, що регулюють такі сфери, як працев-
лаштування, природоохоронні норми та інше; заходи 
з охорони навколишнього середовища та екологічної 

безпеки виробництва; участь у розв’язанні актуаль-
них проблем у сфері зайнятості, боротьбі з бідністю, 
підтримці закладів освіти, медицини; впровадження 
соціальних інновацій та ін. [6, с. 145]. Ми розглядає-
мо кілька концепцій, які підтверджують роль СВБ як 
чинника нагромадження соціального капіталу [2].

Дослідження практики КСВ в Україні свідчить 
про те, що для більшості приватних компаній КСВ – 
це політика розвитку і поліпшення умов праці персо-
налу, для третини з них – захист і підтримка спожива-
чів та інвестиції в розвиток регіону. Розвиток і поліп-
шення умов праці персоналу вважають сутністю КСВ 
75,5% представників бізнесу, захист і підтримка спо-
живачів – 34%, інвестиції в розвиток регіону – 34%, 
допомога воїнам АТО та мешканцям зони АТО – 28%, 
благодійна допомога – 28%, участь у розробці реформ 
та законів – 27%, здійснення екологічних проектів – 
26,5%, боротьба з корупцією – 23% [4]. Поступово 
КСВ сучасних компаній втілюється у таких напря-
мах: врегулювання правової та етичної відповідності 
компанії сучасним тенденціям розвитку економіки і 
суспільства; упровадження неформальних підходів 
до соціальної відповідальності компанії, формуванні 
підходів та принципів корпоративної культури. СІ за-
безпечують ефективне вирішення таких спрямованих 
у зовнішнє середовище соціальних проблем, як бла-
годійність, охорона навколишнього середовища, роз-
виток місцевої громади, а також спрямованих на роз-
виток самої організації заходів щодо розвитку персо-
налу, охорони здоров’я та безпека праці, соціальної 
безпеки працюючих. 

Наведене дослідження продемонструвало низь-
кий рівень діалогу компаній зі стейкхолдерами в гене-
руванні ідей для розробки та впровадження програм/
заходів із КСВ, оскільки головним джерелом ідей є 
керівництво та співробітники компаній. Зовнішні 
джерела ідей для програм/заходів із КСВ (звернення 
місцевих органів влади, громадських організацій та 
пропозиції бізнес-партнерів) не відіграють значної 
ролі в розробці програм/заходів із КСВ. 

Під впливом СІ соціальний та репутаційний ка-
пітал компанії формується як капіталізована ринкова 
вартість, створена в результаті встановлення та до-
тримання високих соціальних стандартів і етичних 
норм поведінки працівників, менеджерів і власників 
підприємства, високої ділової репутації, існування 
довіри і готовності співпрацювати та ділитися інфор-
мацією як всередині підприємства, так і між групами 
зацікавлених осіб (стейкхолдерів) задля підвищен-
ня індивідуального і колективного добробуту. Отже, 
СК, заснований на СІ, має нематеріальну основу, 
формується і функціонує при мережевій взаємодії 
підприємств із партнерами, органами місцевого са-
моврядування, громадськими організаціями та харак-
теризується «…рівнем взаємної довіри; стратегічною 
спрямованістю, залежить від впливу внутрішньо- 
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організаційних та зовнішніх економічних, політич-
них, конкурентних, соціокультурних та інших чинни-
ків; сприяє підвищенню стабільності та ефективності 
підприємницької діяльності і зростанню конкуренто-
спроможності підприємства» [3].

На мезорівні СІ виступають завданням і функцією 
як бізнесових структур, так і органів місцевого управ-
ління та самоврядування. Вони втілюються у ДПП, 
програмах соціального партнерства бізнесу і влади 
з громадськими і професійними об’єднаннями, СІ у 
громаду (партнерські соціально орієнтовані проекти 
бізнесу, місцевої влади і некомерційних організацій), 
розробці соціальних складових частин стратегій со-
ціально-економічного розвитку регіону та передба-
чають закріплення та підвищення ефективності ви-
користання діючих соціальних мереж, спільних норм 
і переконань, партнерських стосунків, довіри до уста-
нов різного рівня, сприйняття загальновстановлених 
цінностей, суспільну солідарність та згуртованість. 

Для досягнення ефективності взаємодії бізнесу та 
влади у процесі реалізації соціально інвестиційних 
проектів можуть використовуватися такі моделі: па-
йова участь у фінансуванні соціальних проектів; па-
йова участь держави у статутному капіталі лізингових 
компаній, що здійснюють закупівлю нової техніки; 
надання з боку держави гарантій приватному сектору, 
якщо його інвестиції мають соціальну спрямованість; 
просування приватних проектів, спрямованих на ре-
алізацію державних інтересів на створенрму держа-
вою майданчику для пошуку та взаємодії з іноземни-
ми партнерами, надання інформаційної та політичної 
підтримки в цій взаємодії.

Спрямованість СІ на формування СК на мезорівні 
реалізується таким чином через: закріплення та під-
вищення ефективності використання діючих соціаль-
них мереж, спільних норм і переконань; партнерські 
стосунки, довіру до установ різного рівня; сприй-
няття загальновстановлених цінностей, суспільну 
солідарність та згуртованість; сприяння поширенню 
інформації та довіри, діловим операціям і економіч-
ному зростанню. Її соціально-економічним результа-
том виступають інтеграція СК, що складається на різ-
них рівнях, взаємна довіра, виникнення нових форм 
контролю за використанням ресурсів, об’єктів інф-
раструктури, грошових коштів у зв’язку з перетво-
ренням відносин власності, формуванням мережевих 
структур бізнесового і небізнесового спрямування.

На макроекономічному рівні СІ мають бути спря-
мовані на створення державою сприятливих умов для 
самоорганізації та взаємодії в суспільстві. Спрямо-
ваність державних СІ має передбачати формування 
нової організаційної культури суспільства, що врахо-
вує інновації політичного, економічного і духовного 
життя суспільства. Це система формальних та нефор-
мальних правил, що формують механізми координа-
ції поведінки, розвиток громадянського суспільства, 

різних форм самоорганізації населення, забезпечу-
ють соціальний діалог, державно-приватне партнер-
ство, соціальну відповідальність держави, бізнесу, 
громадянського суспільства. Має відбутися форму-
вання сучасних суспільних інститутів, які санкціону-
ють норми і структуру соціальних відносин, функції 
державних структур, діапазон прав і обов’язків ін-
дивідів, форми координації суспільних процесів. У 
цьому напрямі розробка Стратегій соціально-еконо-
мічного розвитку на макро- і на мезорівнях виступає 
важливим елементом врядування та визначає місію 
й пріоритетні напрями розвитку, а також способи їх 
реалізації.

У «Стратегії сталого розвитку України до  
2020 року» зазначено важливі соціальні завдання 
(подолання бідності, скорочення нерівності, забез-
печення охорони громадського здоров’я, благополуч-
чя, перехід до моделей збалансованого споживання 
і виробництва), але не передбачалося конкретних 
механізмів реалізації цих завдань. У «Стратегії впро-
вадження моделі збалансованого розвитку України 
до 2030 року» вже передбачено конкретні механізми 
суспільного договору: спільність інтересів, інтеграція 
зусиль держави та бізнесу через державно-приват-
не партнерство, верховенство права, публічність та 
прозорість, всезагальна участь і персональна відпо-
відальність кожного, патріотизм і толерантність, сво-
бода інформації, узгодженість діяльності інститутів 
державної влади та управління, професіоналізм у ви-
конанні всіма членами суспільства своїх зобов’язань, 
результативність та ефективність, соціальна справед-
ливість у забезпеченні рівності прав і можливостей, 
стратегічне бачення). Вони формально закріплюють 
умови нагромадження СК. 

На мегаекономічному рівні соціалізація економі-
ки та соціальне інвестування перетворилися на гло-
бальну тенденцію розвитку світової економіки. Гло-
бальна мережа соціальних інвесторів (Global Impact 
Investment Network (GIIN)) дає значні темпи зрос-
тання СІ. Відповідно, відбувається скорочення соці-
альних видатків із державних бюджетів, уряди част-
ково передають свої соціальні функції на аутсорсинг 
приватним компаніям, які можуть забезпечити біль-
шу ефективність використання коштів і забезпечити 
вищу якість соціальних послуг. Як показує досвід 
соціально розвинених країн, у державній соціальній 
політиці принцип «оплата за соціальний результат» 
дедалі частіше приходить на зміну принципу «опла-
та за послугу». Однією з нових перспективних форм 
соціального інвестування стала в останнє десятиліття 
венчурна філантропія. Інструменти, використовувані 
венчурними фондами, дедалі частіше застосовуються 
до соціальних стартапів. Подібний підхід дає змогу 
надати початківцям підприємствам загальну опера-
ційну і менторську підтримку, допомогу в розробці 
бізнес-моделі, стратегії розвитку, а також наймі пер-
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соналу. У США працюють такі організації венчурної 
філантропії, як New Profit Inc, Social Venture Partners 
(на фото), Venture Philanthropy Partners, SV2 and 
Draper, Richards, Kaplan. Європейська Асоціація вен-
чурної філантропії налічує понад 170 членів, Азіат-
ська мережа  – більше 160 членів із 28 країн, а Японія 
створила в 2013 р. свій перший національний фонд 
венчурної філантропії JVFP, спільно керований Фон-
дом Nippon і організацією Social Investment Partners.

Ще одним інструментом, що сприяє розвитку со-
ціальних інвестицій і підвищує їх доступність, є со-
ціальні біржі, найстарішою і найбільш авторитетною 
з яких є Азіатська біржа соціальних інвестицій (IIX), 
створена в 2005 р. У 2013 р. до її складу увійшла Бір-
жа Соціальних інвестицій у Південній Африці Nexii. 
У 2013 р. почала роботу Соціальна біржа в Лондоні 
(SSE), нині ведеться робота зі створення аналогічної 
біржі в Берліні. Існує соціальна біржа і в Канаді (SVX).

Держава може значним чином вплинути на сферу 
соціальних інвестицій, якщо відмовиться в політиці 
державних закупівель від стратегії «плати за послу-
ги» (найчастіше за зумовленою ціною) на користь 
практики «плати за результат». Для реалізації цього 
підходу використовуються, насамперед, соціальні об-
лігації. Така практика стимулює інновації в соціаль-
ній сфері ефективніше багатьох інших інструментів, 
адже, як уже згадувалося вище, в разі недосягнення 
поставлених соціальних цілей оплата не провадить-
ся. Це стимулює соціальні організації до пошуку най-
ефективніших методів і моделей роботи.  

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Узагальнюючи  наведені підходи до визначення 
сутності й особливостей соціального інвестування та 
напрямів його впливу на формування СК, зауважимо 
необхідність визначення можливого соціально-еконо-
мічного результату цього впливу. З нашого погляду, 
його можна виділити на кожному з рівнів функціону-
вання економічних відносин:

− на нанорівні – статусна підтримка громадян, 
активізація громадянського суспільства, гармоній-

ність стосунків, узгодження інтересів, зростання емо-
ційного інтелекту, поліпшення  доступу до інформації 
через суспільні зв’язки; 

− на мікрорівні – працевлаштування, доступ до 
соціальних послуг, поліпшення умов праці, розвиток 
організаційної культури (норми, цінності, правила ве-
дення переговорів, укладання угод тощо), етична від-
повідність компанії тенденціям розвитку суспільства 
й економіки, зростання довіри в суспільстві; 

− на метарівні – інтеграція СК, що складається 
на різних рівнях, взаємна довіра, виникнення нових 
форм контролю за використанням ресурсів, об’єктів 
інфраструктури, грошових коштів у зв’язку з перетво-
ренням відносин власності, формуванню мережевих 
структур бізнесового і небізнесового спрямування; 

− на макрорівні – формування сучасних сус-
пільних інститутів, які санкціонують норми і струк-
туру соціальних відносин, функції державних струк-
тур, діапазон прав і обов’язків індивідів, форми коор-
динації суспільних процесів; 

− на мегарівні – формування глобального соці-
ального капіталу, розвиток ринку соціальних інвести-
цій тощо.

ВИСНОВКИ

Соціальне інвестування виступає джерелом і на-
слідком функціонування СК на різних рівнях господа-
рювання. На кожному з рівнів розрізняються види та 
особливості соціального інвестування, їхня спрямова-
ність на формування СК та можливі соціально-еконо-
мічні результати. СІ впливають на нагромадження усіх 
складових частин СК (довіру, норми, цінності, мережі). 
На кожному з вищих рівнів функціонування економіки 
СІ охоплюють ширше коло інвесторів – від окремих 
осіб до глобальної мережі соціальних інвесторів та 
формування ринку соціальних інвестицій. Головним 
результатом виступають інтеграція СК та формуван-
ня сучасних суспільних інститутів, які санкціонують 
норми і структуру соціальних відносин, функції дер-
жавних структур, діапазон прав і обов’язків індивідів, 
форми координації суспільних процесів.
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Abstract. The article analyzes the basic modern approaches to imitation modeling of spatial development of regions. It 
is established that one of the tools for solving the problems of balancing regional development by isolating the factors 
of negative impact on the spatial development of the regions is the use of simulation modeling of spatial economic co-
operation. The purpose of the article is to analyze modern approaches to imitation modeling of spatial development of 
regions. To solve this goal, such methods as analysis and synthesis were used to group the main factors of influence on 
the spatial development of regions, modeling, and to construct a simulation model of the factors of influence on the spa-
tial development of regions. The article found that one of the effective tools for complex assessment and comparison 
of the level of spatial development of regions and its forecasting can be information systems using simulation models 
that allow to evaluate and predict the impact of various factors on the results of spatial development of regions. It has 
been determined that spatial development in some aspect also depends on the efficiency of the use of productive forces
Such a system of imitation modeling allows to solve a number of problems of information and analytical support of 
different levels of management information and analytical and forecasting resources for the development and imple-
mentation of territorial development policy.
The main result of the study is the isolation of the factors of influence on the spatial development of the regions, which 
by changing the power of the influence of the above factors, it is possible to predict different scenarios for the develop-
ment of the spatial cooperation of the regions. The recommendations given in the paper can be used to simulate differ-
ent scenarios for the development of spatial cooperation in the regions, taking into account the impact of each factor, 
as well as changing it based on measures to promote the development of regional cooperation.
Key words: spatial development; region; imitation modeling; factors of influence; socio-economic status.
Анотація. У статті проаналізовано основні сучасні підходи до імітаційного моделювання просторового розви-
тку регіонів. Встановлено, що одним з інструментів вирішення проблем збалансування регіонального розвитку 
за рахунок виокремлення факторів негативного впливу на просторовий розвиток регіонів є застосування іміта-
ційного моделювання просторового економічного співробітництва. Метою статті є аналіз сучасних підходів до 
імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів. Для вирішення поставленої мети в роботі було ви-
користано такі методи: метод аналізу та синтезу; метод групування основних факторів впливу на просторовий 
розвиток регіонів; метод моделювання; метод побудови імітаційної моделі факторів впливу на просторовий 
розвиток регіонів. У статті було встановлено, що одним з дієвих інструментів комплексного оцінювання і по-
рівняння рівня просторового розвитку регіонів та його прогнозування можуть виступати інформаційні системи 
з використанням імітаційних моделей, які дозволяють провести оцінку та прогнозування впливу різних факто-
рів на результати просторового розвитку регіонів. Було визначено, що просторовий розвиток в деякому аспекті 
також залежить від ефективності використання продуктивних сил
Така система імітаційного моделювання дозволяє вирішити ряд проблем інформаційно-аналітичного забезпе-
чення органів управління різного рівня інформаційними та аналітично-прогнозними ресурсами для розробки 
та реалізації політики щодо розвитку територій.
Основним результатом дослідження є виокремлення факторів впливу на просторовий розвиток регіонів, що за 
допомогою зміни сили впливу наведених факторів можливо спрогнозувати різні сценарії розвитку просторо-
вого співробітництва регіонів. Наведені в роботі рекомендації можуть бути використані для імітаційного моде-
лювання різних сценаріїв розвитку просторового співробітництва регіонів з урахуванням сили впливу кожного 
фактору, а також його зміна на основі заходів щодо сприяння розвитку регіональної співпраці.
Ключові слова: просторовий розвиток; регіон; імітаційне моделювання; фактори впливу; соціально-
економічний стан.
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Просторовий розвиток регіонів тісно пов’язаний 

з їх соціально-економічним становищем та наявніс-
тю значних диспропорцій між рівнями економічного 
росту. Наявність диспропорцій у соціально-еконо-
мічному розвитку ускладнює проведення ефектив-
ної політики економічного співробітництва, гальмує 
формування внутрішнього ринку товарів і послуг, 
загострює економічну кризу, тим самим підвищуючи 
соціальне напруження серед населення, що зумов-
лює актуальність дослідження. Саме тому необхід-
ним є вирішення цих проблем на основі трансфор-
мації існуючих форм, методів і організації системи 
управління в регіоні, що сприятиме забезпеченню 
ефективного просторового економічного співробіт-
ництва. Одним з інструментів вирішення проблем 
збалансування регіонального розвитку за рахунок 
виокремлення факторів негативного впливу на соці-
ально-економічний розвиток регіонів є застосування 
імітаційного моделювання просторового економічно-
го співробітництва.

Метою статті є – аналіз сучасних підходів до іміта-
ційного моделювання просторового розвитку регіонів. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Інструментарію застосування імітаційного мо-
делювання для різних форм соціально-економічних 
процесів як регіонального, так і національного рівня 
присвячено роботи багатьох вітчизняних та зарубіж-
них вчених. Серед основних вчених, які займали-
ся питаннями імітаційного моделювання розвитку  
регіонів, можна виділити В. Вишневського, Дж. Фор-
рестера, Ф.С. Робертса, М. Джексона, Б. Косько, а 
також Е.Б. Грибанову, Р.М. Нижегородцева, М.О. Ки-
зима, Д.І. Макаренко, В.І. Максимова, Д.А. Новикова,  
В.Н. Сидоренко, С.С. Солохіна, Е.Ю. Хрустальова 
й інших [1; 8–9; 12]. Проте, беручи до уваги склад-
ність досліджуваних систем і ситуацій, інструмента-
рій імітаційного моделювання, а також навички його 
застосування в дослідженнях різних соціально-еко-
номічних проблем постійно удосконалюються. Тому 
цікавим є аналіз сучасної практики застосування цьо-
го інструментарію, а також виділення його переваг і 
недоліків щодо забезпечення просторового економіч-
ного розвитку регіонів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

В сучасних умовах країна прагне до європейської 
інтеграції, пошуку власного місця та співпраці з кра-
їнами світового співтовариства на засадах партнер-
ства і рівності, на засадах впровадження реформи 
децентралізації влади. Проте проблеми, котрі наявні 
в суспільному житті нашої держави, створюють до-
даткові перешкоди для цих процесів. Зокрема, в пи-
таннях регіонального розвитку нашої держави та дер-

жавному управлінні в цій сфері є цілий ряд проблем, 
які перешкоджають забезпеченню економічного зрос-
тання, покращенню показників соціального розви-
тку, формуванню ефективної системи управління ре-
гіональним розвитком. Одним з дієвих інструментів 
комплексного оцінювання і порівняння рівня просто-
рового розвитку регіонів та його прогнозування мо-
жуть виступати інформаційні системи з використан-
ням імітаційних моделей, які дозволяють провести 
оцінку та прогнозування впливу різних факторів на 
результати просторового розвитку регіонів. Така сис-
тема імітаційного моделювання дозволяє вирішити 
ряд проблем інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня органів управління різного рівня інформаційними 
та аналітично-прогнозними ресурсами для розробки 
та реалізації політики щодо розвитку територій. Під-
хід імітаційного моделювання також дозволяє покра-
щити інформаційну взаємодію між адміністративним 
центром та територіальними громадами у питаннях 
їх взаємодії та розвитку, покращити реалізацію функ-
цій їх державного управління [2].

Для досягнення поставлених цілей щодо просто-
рового та соціально-економічного розвитку регіонів 
доцільно виокремити сукупність методів та інстру-
ментів на об’єкт управління зі сторони органів міс-
цевого самоврядування. Належне функціонування 
ринкової системи господарювання здійснюється на 
основі реалізації механізму регіонального управлін-
ня, який складається з елементів впливу на всі склад-
ників соціально-економічної системи регіонів [3]. 

Для зростання ролі органів державного управлін-
ня та місцевого самоврядування важливо створити 
умови, за яких вони були б здатні самостійно забезпе-
чувати управління сталим територіальним розвитком 
[4]. При цьому важливо якомога повніше розмежува-
ти повноваження органів державного управління та 
органів місцевого самоврядування на регіональному 
і територіальному рівнях. Таке розмежування є дово-
лі складним завданням, але без формування належ-
них правових засад функціонування регіональних 
органів управління досягнення цілей удосконалення 
системи соціально-економічного управління розви-
тком територій неможливе. Зниження рівня соціаль-
но-економічного стану регіонів, загальне зниження 
рівня і якості життя населення потребують розробки 
та впровадження ефективного інструментарію забез-
печення просторового економічного співробітництва 
регіонів. Оскільки у сучасних умовах відсутня ефек-
тивна політика з боку держави щодо зупинення еко-
номічного спаду, створення умов для розвитку регіо-
нів, стабілізації ситуації в країні, такі явища погіршу-
ють спроможність регіонів до співробітництва через 
зниження їх потенціалу розвитку [5; 19; 21]. 

Це ставить у ряд першочергових пріоритетних за-
вдань необхідність наукового дослідження сучасного 
стану та проблемних питань функціонування систе-
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ми державного управління регіональним розвитком, 
розробки і внесення обґрунтованих змін у систему 
регіонального управління, з урахуванням сучасного 
досвіду розвинених країн у цій сфері та пошуку но-
вих дієвих підходів до державного регулювання регі-
онального соціально-економічного розвитку. Одним 
з дієвих інструментаріїв аналізу факторів впливу на 
регіональний розвиток є застосування імітаційного 
моделювання, яке засноване на виділенні факторів 
впливу на економічний розвиток та ефективність про-
сторового співробітництва на основі виділення сили 
пливу тих чи інших факторів на ці процеси. Беручи до 
уваги аналіз стану соціально-економічного розвитку 
регіонів, доцільним є визначення основних загроз, 
які сприяють зниженню рівня розвитку регіонів та 
їх спроможності до співробітництва. Вплив наведе-
них факторів більшою чи меншою мірою має вплив 
на просторовий розвиток регіонального співробітни-
цтва. Вагомість впливу наведених факторів можливо 
оцінити за допомогою імітаційного моделювання. 

Імітаційне моделювання стає все більш поши-
реним інструментом щодо прогнозування різних со-
ціально-економічних процесів [6; 20]. У сучасних 
умовах світовий та вітчизняний доробок в питаннях 
імітаційного моделювання різних аспектів соціально-
економічного розвитку регіонів включає багато під-
ходів та концепцій. Найбільш поширеними є концеп-
ція системної динаміки [7–8] та агентне моделювання 
[9–10]. 

Так, в роботах багатьох як вітчизняних, так і за-
рубіжних авторів розглядаються різні варіанти імі-
таційних моделей соціально-економічного розвитку 
регіонів. Так, наприклад, в роботі (Emmanuel, Otley 
& Merchant, 1990) розглядається імітаційна модель. 
Яка містить в собі 15 основних параметрів економіки 
регіону, а саме обсяг виробництва, витрати виробни-
цтва, ціни, обсяг грошової маси, інноваційний розви-
ток, продуктивність праці, зайнятість та рівень життя 
населення, соціальні програми, рівень тіньової еконо-
міки, рівень цін, соціальний розвиток, податкова по-
літика, бюджет, зовнішньоекономічні чинники розви-
тку, макроекономічний ризик [11]. Проте зв’язки між 
наведеними параметрами не завжди мають тісний та 
суттєвий вплив як на всьому діапазоні значень, так 
і для різних суб’єктів. Так, для регіонів, які мають 
розвинений інвестиційний потенціал, зростання ма-
кроекономічного ризику знижує вплив зовнішніх 
факторів, тоді як для регіонів, які віднесено до дота-
ційних, навпаки він посилює зростання надходжень 
зовнішніх інвестицій. Згідно з наведеним підходом 
автори умовно розподіляють всі регіони на п’ять ти-
пів, а саме дотаційні, що мають внутрішній потенці-
ал розвитку, депресивні, які позбавлені економічного 
потенціалу, розвинені експортно-орієнтовані, розви-
нені, які впроваджують стратегію імпортозаміщення, 
тіньові, розвиток яких зумовлений рядом факторів, 

які є непідконтрольними органам влади. Основною 
класифікаційною ознакою виділення наведених типів 
є особливості їх державного управління. Виокрем-
лення тіньових регіонів характерно для пострадян-
ського простору, це єдиний тип регіонів, в якому 
частково непідконтрольні фактори (як зовнішні, так 
і внутрішні) істотно впливають на їх економічну ди-
наміку [12–13].

З урахуванням наведених типів регіонального 
розвитку доцільним є використання імітаційного мо-
делювання для визначення факторів вплив на просто-
ровий розвиток регіонів в сучасних умовах. 

У роботі було визначено основні індикатори, які 
мають вплив на просторовий розвиток регіонів (рис. 
1) [18]. До основних макроекономічних проблем, які 
мають вплив на зниження просторого розвитку регіо-
нів та їх співпраці є інфляційні процеси (inflation), які 
впливають на коливання валютного курсу (exchange 
rate fluctuations), низька інвестиційна привабливість 
регіонів (investment attractiveness of regions), зни-
ження потенціалу промислових регіонів (potential 
of industrial regions), державна політика в сфері ре-
гулювання взаємовідносин (regulatory support), зни-
ження рівня та якості потенціалу трудових ресур-
сів (labor resources), не виважена політика держави 
щодо розвитку депресивних територій (development 
of depressed territories), податкове навантаження (tax 
burden), промисловий розвиток (industry), трансфер 
технологій (technology transfer), заробітна плата та рі-
вень життя населення в регіонах (wages and standard 
of living population), банківські відсотки на кредиту-
вання (lending), розвиток малого та середнього біз-
несу (small and medium-sized businesses), міграційні 
процеси (migration), відсутність достатньої кількості 
фінансово-економічних ресурсів для власного розви-
тку територіальних громад (development of territorial 
communities), нерозвиненість локальної інфраструк-
тури (infrastructure), відсутність транспортної доступ-
ності в межах регіону (lack of transport accessibility 
within the region), низький рівень використання потен-
ціалу міжрегіонального та транскордонного співро-
бітництва (ow utilization of the potential of interregional 
and cross-border cooperation) [14]. 

Наведена модель за наведеними факторами може 
застосовуватися для визначення впливу факторів на 
просторовий розвиток за окремими регіонами краї-
ни. В формуванні просторового розвитку бере участь 
велика кількість агентів, серед яких муніципальні 
об’єднання, підприємства різних форм власності, 
державні органи влади та інші. 

Дослідження взаємозв’язку між наведеними в 
моделі факторами та показником просторового роз-
витку (як результуючим). Більшість досліджень опи-
рається на кластерний аналіз, застосування однофак-
торних економетричних моделей. Проте використан-
ня таких методів є недостатнім для виявлення всіх  
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причинно-наслідкових зав’язків всіх факторів впли-
ву на результуючий показник. Для таких досліджень 
найбільш оптимальним є застосування методу іміта-
ційного моделювання [15]. Суттєвою перевагою тако-
го методу є те, що він спрямований на виявлення сили 
впливу прямого та зворотного зв’язку, що дозволяє 
здійснювати імітаційні моделювання, за допомогою 
якого можливо моделювати різні варіанти сценаріїв 
розвитку просторового співробітництва. Тому для до-
слідження розвитку регіонів доцільним є використан-
ня саме цього методу для виявлення різних сценаріїв 
просторового розвитку регіонів. 

Зміна основних складових факторів впливу на 
просторовий розвиток регіонів визначається кількістю 
контурів як прямого, так і зворотного зв’язку, які покла-
дено основу імітаційної моделі. В досліджуваній іміта-
ційній моделі таких контурів було сформовано 35. В 
моделі контури містять від двох до шести змінних, які 
характеризують процес формування складників забез-
печення просторового розвитку регіонів. У наведеній 
імітаційній моделі цикл являють собою контури пря-
мого та зворотного зв’язку, які характеризують процес 
розвитку регіонів з урахуванням сил впливу зовнішніх 
факторів на процеси розвитку та взаємодії регіонів 
[16]. Наведені контури зв’язку у моделі побудовано на 
основі аксонометричних моделей, які побудовано на 
основі взаємозв’язку між факторами розвитку регіонів  

та можливостями просторового розвитку. Під час імі-
таційного моделювання було враховано сучасний век-
тор, який спрямований на досвід розвинених країн, 
оскільки країна обрала вектор Європейського розви-
тку. Для визначення якості моделі необхідним є вико-
ристання коефіцієнта детермінації (R²) та коефіцієнта 
середньоквадратичної похибки, що визначає статис-
тичну значущість параметрів моделі. Для адекватного 
порівняння із статистичними даними під час імітацій-
ного моделювання необхідно провести обернене пере-
творення всіх даних. Імітаційне моделювання просто-
рового розвитку регіонів дозволяє дослідити вплив та 
силу окремих її факторів (соціально-економічного, ін-
новаційно-інвестиційного впливу та інші), визначити 
заходи державного регулювання задля створення умов 
та покращення просторового розвитку регіонів в усіх 
сферах, що в майбутньому сприятиме просторовому 
регіональному розвитку в країні. Визначені в резуль-
таті аналізу ключові факторі впливу на просторовий 
розвиток зумовлюють необхідність оцінки стану і тен-
денцій соціально-економічного розвитку регіонів [17].

ВИСНОВКИ

Таким чином, для посилення власної соціально-
економічної бази регіонів повинна бути вироблена 
й реалізована доктрина регіонального економічного 
розвитку, що здатна врахувати природно-кліматичні,  

Рис. 1. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків моделі
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ресурсні, національні, етнічні, культурні та інші особли-
вості регіонів, а також забезпечити стабільний розвиток 
економічних суб’єктів, захист економічних інтересів 
регіону, сприяти підвищенню рівня життя населення. 
Концептуальним положенням доктрини повинне стати 

забезпечення якісного економічного росту регіональних 
господарських комплексів, параметрами якого є зріст 
реального добробуту населення на основі нарощування 
виробничого й людського капіталу, що дозволить забез-
печити ефективний просторовий розвиток регіонів. 
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Abstract. In the current market economy conditions, a number of important requirements are set up to feature in the 
functioning and development within the activity of national industrial enterprises under the rules of expanded Free 
Trade Area between Ukraine and European Union. From these issues, the purpose of the study is to analyze the exter-
nal factors that influence the profitability of an export-oriented enterprise with the usage of additional mathematical 
tools technology based on computer-aided data processing. The methodological basis of the article is the application of 
hierarchies’ analysis method, which consist the structure of external factors and includes the expert component of the 
analysis. There were interpreted the basic stages of hierarchies’ analysis method algorithm application in order to deter-
mine the influence of external factors on the formation of export-oriented enterprise profitability. There were analyzed 
three groups of external factors that directly related to the formation of an appropriate level of industrial enterprise 
profitability and its cooperation with external contractors, namely: factors of regulatory planning and technical regula-
tions, factors of production process stages productivity and factors of enterprise’s financial stabilization. Further, the 
article deals with practical aspects of hierarchies’ analysis method application that connected to the determining exter-
nal factors of influence with the help of expert evaluation approach that based on the experience of leading managers of 
separate machine-building enterprise. Data processing was performed by using the PCD software program that allowed 
to emphasize the most significant external factors of export-oriented enterprise profitability formation, in particular: 
competitive advantages under conditions of perfect competition and monopolized market, access to resources and raw 
materials, level of inflation and exchange rate differences. A new conceptual contribution in this article deals with the 
fact that the technology of hierarchy analysis method has been adapted to the proposed structure of determining the in-
fluence of external factors in the form of their systemic link analyzing and defining the most perspective in the process 
of export-oriented enterprises’ profitability formation. The practical importance of the research and hierarchy analysis 
method application with the help of PCD software program usage provide operative and qualitative analysis of market 
situation in order to determine the most important factors of profitability making.
Key words: market economy; hierarchies’ analysis method; external factors; profitability; export orientation; expert 
evaluation.
Анотація. За сучасних умов ринкової економіки для вітчизняних промислових підприємств поставлено ряд 
важливих вимог до їх функціонування та розвитку в рамках правил поглибленої Зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС. З цих позицій мета дослідження полягає у здійсненні аналізу зовнішніх факторів, які впливають 
на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства з використанням технології допоміжних 
математичних інструментів за допомогою комп’ютерної обробки даних. Методичну основу статті складає 
застосування методу аналізу ієрархій, який базується на побудові структури зовнішніх факторів і включає 
експертну складову частину аналізу. Обґрунтовано основні етапи алгоритму застосування методу аналізу ієрархій 
для визначення впливу зовнішніх факторів на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства. 
У процесі дослідження здійснено аналіз трьох груп зовнішніх факторів, які безпосередньо пов’язані з 
формуванням належного рівня прибутковості промислового підприємства та його співпрацею із зовнішніми 
контрагентами, а саме: фактори нормативного планування і технічних регламентів, фактори продуктивності 
етапів виробничого процесу та фактори фінансової стабілізації підприємства. У статті наведені результати 
прикладних досліджень застосування технології методу аналізу ієрархій на основі здійснення експертної оцінки 
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впливу зовнішніх факторів провідними фахівцями окремого машинобудівного підприємства. Для обробки даних 
було використано програму комп’ютерного комплексу СППР і виділено найбільш значимі зовнішні фактори 
формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства, зокрема: наявність конкурентних переваг за 
умов досконалої конкуренції та діяльності монополістів, доступ до ресурсів і сировини, рівень інфляції та курсові 
різниці. Новим є те, що технологію методу аналізу ієрархій адаптовано під запропоновану структуру визначення 
впливу зовнішніх факторів у вигляді аналізу їх системного зв’язку й обґрунтування найбільш пріоритетних у 
формуванні прибутковості експортоорієнтованого вітчизняного підприємства.
Практичне значення прикладних досліджень застосування методу аналізу ієрархій за допомогою використання 
програми комп’ютерного комплексу СППР полягає у проведені оперативного і якісного аналізу ситуації, яка 
склалася на ринку, з метою визначення найбільш важливих факторів впливу на формування прибутковості.
Ключові слова: ринкова економіка; метод аналізу ієрархій; зовнішні фактори; прибутковість; експорто- 
орієнтованість; експертна оцінка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у 

формуванні належного рівня прибутковості промис-
лових підприємств важливо враховувати значення 
впливу факторів їх зовнішнього середовища функці-
онування, оскільки належність до СОТ, ратифікація 
Угоди про поглиблену Зону вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС, а також посилення інтеграційних про-
цесів створюють безліч можливостей для розвитку 
вітчизняного експортоорієнтованого виробництва. 
Водночас у сучасній практиці є значна кількість ри-
зиків, сутність яких керівники підприємств повинні 
аналізувати та враховувати у прийнятті раціональних 
та обґрунтованих управлінських рішень з боку про-
цесу планування та покращення фінансових резуль-
татів. Через те зазначена тематика є своєчасною для 
дослідження і не викликає сумнівів в її актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

З приводу оцінки зовнішніх факторів і застосу-
вання різних методик для їх аналізу у науковій літе-
ратурі висловлено багато думок, проте не всі наведені 
обґрунтування можуть бути прийнятними для харак-
теристики та виявлення причин позитивних і нега-
тивних тенденцій формування прибутковості експор-
тоорієнтованих підприємств. У світовій практиці без-
ліч економістів та аналітиків дедалі більше звертають 
увагу на застосовування таких різнобічних техноло-
гій до планування й аналізу, як метод аналізу ієрархій 
Томаса Сааті [1]. Наприклад, Т.М. Гладун [2] вико-
ристовує методику методу аналізу ієрархій для вибо-
ру франчайзингової мережі, В.В. Овчарук [3] – при 
дослідженні системи адміністрування в управлінні 
підприємствами та їх взаємозв’язку з євроінтеграцій-
ними процесами, А.С. Семенов та І.А. Делістіянова 
[4] – при оцінці маркетингової активності організа-
ції, О.К. Жигаревич [5] – при обґрунтуванні проблем 
і переваг здійснення аналізу діяльності підприємства.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте з метою виявлення сильних і слабких сто-
рін до формування прибутковості за умов трансфор-

маційних економічних змін і вимог інтеграції важли-
вими залишаються питання, які стосуються пошуку 
вдалого підходу до визначення впливу зовнішніх фак-
торів середовища, у якому функціонує підприємство.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обґрунтування значення зовнішніх факторів  

у діяльності окремого суб’єкта господарювання шля-
хом визначення їх впливу за допомогою методу ана-
лізу ієрархій.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для здійснення дослідження було застосовано 
метод системного аналізу, який покладено в основу 
побудови структури зовнішніх факторів, що здійсню-
ють вплив на формування прибутковості експортоорі-
єнтовного підприємства, а також виділення їх зв’язку 
в технології методу аналізу ієрархій. Об’єктом до-
слідження обрано зовнішні фактори, які впливають 
на формування прибутковості промислового суб’єкта 
господарювання за умов розвитку ринкової економі-
ки, предметом – прикладні методи аналізу системи, 
призначені для вирішення комплексних задач.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Якщо звернути увагу на можливість утворення 

взаємозв’язку між внутрішнім і зовнішнім серед-
овищем функціонування підприємства, то слід за-
значити, що значне місце у його діяльності займає 
ретельних аналіз усього господарського механізму 
за допомогою визначення впливу зовнішніх факто-
рів. Динамічні умови ринкової економіки, вимоги 
постачальників і зовнішніх контрагентів, валютні 
інтервенції та ускладненість бізнес-процесів дають 
зрозуміти те, що вітчизняні підприємства спочатку 
зазнають впливу зовнішніх факторів, а потім шляхом 
визначення впливу внутрішніх адаптують свою по-
дальшу діяльність до вимог того середовища, у якому 
функціонують.

Через те з метою з’ясування проблемних і потен-
ційно сильних сторін прибутковості для експортоо-
рієнтованих підприємств важливо правильно та ви-
важено застосовувати належну методику для аналізу  
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і визначення впливу зовнішніх факторів на її форму-
вання.

Виходячи з цього, найбільш прийнятним інстру-
ментарієм, який може бути адаптованим для впрова-
дження у практику аналітиків та економістів вітчиз-
няних підприємств, є застосування «Методу аналізу 
ієрархій» (МАІ) американського математика – Томаса 
Сааті [1, с. 23–46].

Метод аналізу ієрархії – це математичний прийом, 
який має системний підхід до вирішення складних 
проблем прийняття рішень. Сутність методу полягає в 
декомпозиції поставлених проблем на окремі складо-
ві елементи. Синтез найбільш пріоритетних проблем 
визначається шляхом суб’єктивної думки експертів 
на підставі попарних порівнянь за шкалою критеріїв, 
що дозволяє оцінити взаємодію елементів її ієрархії. 
Математичні розрахунки, які здійснюються на основі 
оцінки експертів, можна проводити як самостійно, так 
і за допомогою калькулятора, проте за сучасних умов 
розвитку інформаційних технологій найбільше вико-
ристовується спеціалізоване програмне забезпечення.

Для здійснення прикладних досліджень вище 
окреслених питань звернемо увагу на використання 
програми комп’ютерного комплексу системи під-
тримки прийняття рішень (СППР) та обґрунтуємо 
такі етапи алгоритму МАІ:

1. Побудова структурної моделі зовнішніх фак-
торів у вигляді системної ієрархії, яка на виході дасть 
змогу визначити відсоткові значення впливу зовніш-
ніх факторів на формування прибутковості експорто-
орієнтованого підприємства.

2. Проведення експертної оцінки зовнішніх 
факторів на основі анкетування, здійснення парних 
порівнянь груп факторів і факторів у групі з викорис-
танням 9-бальної шкали відносної важливості Т.Сааті 
(табл. 1). Елементи структури ієрархії порівнюються 
попарно відносно важливості їх впливу на загальну 
характеристику (групи факторів – на прибутковість, 
фактори груп – на групу факторів у прибутковості). 
Ціле число бальної оцінки свідчить про перевагу пер-
шого фактора, дріб – про перевагу другого фактора 
(порівнюваного у парі).

Таблиця 1. Шкала відносної важливості МАІ*
Бал* Визначення*

1 Рівна важливість
3 Помірна перевага
5 Суттєва перевага
7 Значна перевага
9 Дуже велика перевага

2, 4, 6, 8 Проміжні значення
*наведено автором за: [1, с. 34]

3. Зведення даних оцінки експертів шляхом ви-
значення частки переважної більшості окремих еле-
ментів структури ієрархії (порівнюваних груп фак-

торів і факторів у групі), а також побудова матриць 
попарних порівнянь, які матимуть такий вигляд:
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, aii = 1, aij = 1
aji

, i,j= 1,2, … , n  (1)

де aii – елементи окремих елементів ієрархії, які 
відображають перевагу попарних порівнянь i над j за 
загальною характеристикою та відображають рядок  
і стовбець матриці; n – кількість попарних порівнянь.

4. Обрахунок результатів попарних порівнянь за 
допомогою запрограмованих математичних операцій 
СППР, які полягають у такому:

4.1.  Визначення власних векторів попарних по-
рівнянь окремих елементів матриці за формулою се-
редньої геометричної рядків:

xi = 
j

n

ijn a
�
�

1

, i,j= 1,2, … , n,                (2),

де xi – і-те значення власного вектора попарних 
порівнянь окремих елементів матриці.

4.2. Здійснення нормованої оцінки і-того значен-
ня власного вектора попарних порівнянь окремих 
елементів матриці y:

4.2.1. Розрахунок нормованої оцінки і-того зна-
чення вектора пріоритету:

yi = x

x
i

i

n

i�� 1

,                                 (3),

де yi – нормована оцінка і-того значення вектора 
пріоритету.

4.2.2. Розрахунок індексу узгодженості думок екс-
пертів:

Iu= y
n

nmax−

−
�

1
,

де Iu – індекс узгодженості, Ymax – максимальне 
значення власних векторів окремих елементів матри-
ці попарних порівнянь.

Ymax розраховується за такою формулою:

Ymax= 
j

n

i
i

n

ijy a
� �
� �
1 1

( ) ,                              (4).

4.2.3. Виходячи з того, що, на думку одного з екс-
пертів, окремий елемент ієрархії 1 (фактор 1) може 
мати більшу перевагу, ніж елемент 2 (фактор 2), тоді 
як на бачення іншого експерта елемент 3 (фактор 3) 
є важливішим за елемент 1 (фактор 1), виникає необ-
хідність розрахунку індексу відносної узгодженості:

Vu= I
V
u

iu

,                                    (5),
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де Viu – індекс випадкової узгодженості.
За методикою МАІ Томаса Сааті, індекс випадко-

вої узгодженості Viu відповідає певному порядку ма-
триці (кількості окремих елементів ієрархії (факторів)) 
(табл. 2). Чим більше Viu, тим менша узгодженість ду-
мок експертів. Якщо не йдеться про високу точність, 
яка пов’язана із значеннями сотих і тисячних у величи-
ні конкретного розрахункового показника чи нормати-
ву, Viu дозволяється не більше 20%, в іншому разі – не 
більше 10%. На практиці у структурі методики МАІ не 
рекомендується використовувати більше ніж 10 окре-
мих локальних елементів ієрархії (факторів у групі), 
оскільки більша їх кількість не сприяє вищому відсо-
тку узгодженості думок експертів.

5. Прийняття рішень відповідно до отриманих 
результатів [1, с. 23–46; 2, с. 110–112; 3, c. 132–133;  
4, с. 128–130; 5; 6, c. 17–20], які стосуються форму-
вання та підвищення прибутковості експортоорієнто-
ваного підприємства.

Керуючись результатами теоретичних обґрунту-
вань етапності алгоритму МАІ та умов функціону-
вання промислових підприємств за сучасних ринко-
вих умов, на авторське бачення, оцінку впливу зо-
внішніх факторів пропонуємо здійснювати за такою 
структурою:

1. Фактори нормативного планування та техніч-
них регламентів (ФНПТР): дохід населення (ФНПТР 
1); рівень державних податків і процентних ставок за 
кредит (ФНПТР 2); зовнішньоторговельні бар’єри та 
митна політика (ФНПТР 3).

2. Фактори продуктивності етапів виробничого 
процесу (ФПЕВП): доступ до ресурсів і сировини 
(ФПЕВП 1); наявність конкурентних переваг за умов 

досконалої конкуренції та діяльності монополістів 
(ФПЕВП 2); співвідношення попиту і пропозиції 
(ФПЕВП 3).

3. Фактори фінансової стабілізації підприємства 
(ФФСП): цінові обмеження ринку збуту (ФФСП 1);  
рівень інфляції та курсові різниці (ФФСП 2); програми 
залучення прямих іноземних інвестицій (ФФСП 3).

Прикладне використання етапності алгоритму 
вище охарактеризованого «Методу аналізу ієрархії» 
для оцінки впливу зовнішніх факторів на підвищення 
прибутковості підприємства з урахуванням їх експор-
тоорієнтованості здійснено на прикладі діяльності 
машинобудівного підприємства – ПАТ «Укрелектро-
апарат» (Хмельницька область). Для здійснення екс-
пертної оцінки за методикою МАІ було залучено двох 
експертів, котрі є працівниками підприємства та до-
лучаються до визначення рівня його експортних мож-
ливостей, планування фінансових результатів та по-
точної господарської діяльності. Під час проведення 
досліджень експертами використовувались такі допо-
міжні методи наукового пізнання, як: синтез, аналіз, 
систематизація, узагальнення, порівняння, систем-
ність і «мозковий штурм». На додаток, робота експер-
тів включала вже напрацьовані результати наукових 
досліджень автора роботи з відповідної тематики. 
Ключовими поняттями, якими оперували експерти й 
автор, є «прибутковість», «експортоорієнтованість», 
«управління», «наявні експортні можливості», «ви-
трати», «собівартість продукції», «вартість основних 
виробничих засобів», «продуктивність праці», «ці-
льовий ринок збуту», «фінансові ресурси», «стратегія 
підвищення». Здебільшого оцінка експертів базувала-
ся на перевазі фактичних можливостей факторів під-

Таблиця 2. Індекс випадкової узгодженості матриць попарних порівнянь*
Порядок матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значення Viu 0,00 0,00 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
*наведено автором за: [1, с. 39]

Рис. 1. Структура ієрархії оцінки впливу зовнішніх факторів на формування прибутковості підприємства*
*побудовано автором за допомогою програми комп’ютерного комплексу СППР
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вищення прибутковості підприємств, а не на їх мак-
симальних значеннях в ідеальних моделях ринкової 
економіки.

Структурна модель зовнішніх факторів, яка на 
виході представлена у вигляді системної ієрархії та 
відсотковими значеннями їх впливу на формування 
прибутковості досліджуваного підприємства, пред-
ставлена на рис. 1–2.

Зазначена структура (рис. 1) дає змогу врахува-
ти вплив кожного з виділених для аналізу зовнішніх 
факторів з погляду їх важливості у формуванні при-
бутковості підприємства.

Керуючись даними рис. 2, зазначимо таке:
1. Проведене анкетування в рамках експертного 

опитування для визначення впливу зовнішніх фак-
торів на формування прибутковості підприємства на 
основі застосування МАІ Т. Сааті показує, що зде-
більшого думки експертів збігаються. Це пояснюєть-
ся тим, що аналізоване підприємство машинобудівної 
галузі під дією умов відкритого ринку зазнає ваго-
мого впливу від трансформаційно-інфляційних змін 
економіки країни, вимог інтеграції та правил ЗВТ+.

2. Результати розрахунків СППР за методикою 
МАІ дали змогу визначити, що найбільш впливови-
ми зовнішніми факторами на формування прибутко-
вості досліджуваного машинобудівного підприєм-
ства є такі: наявність конкурентних переваг за умов 
досконалої конкуренції та діяльності монополістів – 
45,6% впливу; доступ до ресурсів і сировини – 18% 
впливу; рівень інфляції та курсові різниці – 17% 
впливу.

Визначення загального індексу узгодження думок 
експертів (Iu) за розрахунками СППР становить 0,278.

Якщо взяти до уваги те, що проведене досліджен-
ня базувалосяь на визначенні впливу дев’яти зовніш-
ніх факторів, а індекс випадкової узгодженості ма-
триць попарних порівнянь згідно з табл. 2 дорівнює 
1,45, розрахунок індексу відносної узгодженості (Vu) 
буде таким:

Vu = 0,278 / 1,45 = 0,191724 × 100 ≈ 19,17%.

Керуючись тим, що визначення впливу зовнішніх 
факторів на підвищення прибутковості досліджува-
ного підприємства не пов’язано зі значеннями сотих 
і тисячних у величині конкретного розрахункового 
показника чи нормативу, розрахований Vu =19% свід-
чить про те, що відносна узгодженість думок експер-
тів є прийнятною, а проведений аналіз може вважати-
ся достовірним.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виходячи з проведеної оцінки впливу зовнішніх 
факторів на формування прибутковості досліджува-
ного експортоорієнтованого підприємства, слід зазна-
чити таке:

1. Щодо першого фактора, то сьогодні для ві-
тчизняних підприємств промисловості не просто 
здійснювати свою діяльність за умов посиленої кон-
куренції. Насамперед це представлено значною кон-
центрацією імпортованих товарів на національному 
ринку та виключно високими якісними характеристи-
ками продукції закордонних виробників – на зовніш-
ньому.

2. Якщо звернути увагу на другий фактор, то 
слід зазначити, що не всі вітчизняні підприємства мо-
жуть підписати довготермінові контракти на поста-
чання якісних матеріалів і сировини для виробництва 
продукції. Головним чином, важливою перешкодою є 
не тільки їх загальна вартість, а також і вартість по-
стачання. Незважаючи на те, що із ратифікацією ЗВТ+ 
відбулось скасування більшості ставок мит, вагомою 
залишається низка торговельних бар’єрів зовнішньої 
торгівлі, які значно ускладнюють можливості тран-
спортування необхідних для виробництва ресурсів, 
комплектуючих, сировини і матеріалів.

3. Водночас вирішальним є ціновий фактор, рі-
вень інфляції та курсові різниці, що в комплексі не 
тільки обмежують розвиток промислових підпри-
ємств, а і не дають їм можливості бути впевненими 
у стабільних прибутках, тривалості зовнішньоторго-
вельних відносин і стійкості платоспроможного по-
питу загалом.

ВИСНОВКИ
З огляду на вищевикладене, на авторське бачення, 

МАІ – це математичний структурований інструмент, 
який дає змогу вирішити складні проблеми систем-
ної ієрархії та виділити найбільш пріоритетні з них.  

Рис. 2. Результати оцінки впливу зовнішніх факторів  
на формування прибутковості ПАТ «Укрелектроапарат»*
*виконано у програмі комп’ютерного комплексу СППР
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У випадку здійснених досліджень МАІ показав, 
що на основі вдалого підбору технології окремого  
математичного інструменту та відповідного 
комп’ютерного програмного забезпечення можли-
во оперативно та якісно проаналізувати ситуацію на 
ринку і визначити вплив зовнішніх факторів на фор-

мування прибутковості. Особливо це важливо, коли 
йдеться про необхідність прийняття конструктивних 
управлінських рішень у напрямі співпраці з контр-
агентами закордонного ринку, підписання більш ви-
гідних зовнішньоторговельних угод і підвищення 
конкурентного потенціалу вітчизняної продукції.
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Abstract. The purpose of this article is devoted to the identification of the optimal strategy for resource conservation 
management in agriculture.
Research Methodology. When designing a system of resource conservation measures, it is proposed to use the deci-
sion-making methodology under uncertainty, the basis of which is the formation of a payment matrix within certain 
options under the likely development of certain circumstances. The source of information is the statistical distribution 
of the financial and economic performance of the enterprises of the Kharkiv region under the corresponding coefficient 
of diversification and the index of productivity of natural resources under the current technological system. To analyze 
the promising strategies for managing economic activity in the aspect of resource conservation, the results of the analy-
sis of typical management strategies for forming an optimal sectoral structure were used.
The results of the study of the prerequisites for the development of resource conservation programs for agricultural 
enterprises show that the efficient use of resources is based on a balanced system of management goals meeting the 
environmental challenges. It is proved that an effective toolkit for the development of resource conservation projects 
should combine the initiative ability of the enterprise management with economic justification of optimal development 
strategies in the context of limited information. Summarizing the results of the analysis of the structure of the enter-
prises with the optimum scale of diversification, it is necessary to point out that the strategy of moderate diversification 
with a coefficient from 0.5 to 0.6 units is theoretically substantiated and practically confirmed. This resource manage-
ment strategy allows for purposeful utilization of the available resources, ensuring an acceptable level of economic 
efficiency.
Novelty. It is proved that the main prerequisite for the effective development of a resource conservation system is the 
achievement of the optimal balance between the strategy of concentration and the strategy of diversification of the 
enterprise branch structure, which provides an effective use of the available resource potential and minimization of the 
volume of supplementary resources for improving the results of the economic activity.
The practical significance. The presented methodology enables to make informed decisions about the optimal use of 
resources in agriculture under uncertainty.
Key words: identification; optimization; strategy; resource conservation management; agriculture.
Анотація. Мета. Стаття присвячена ідентифікації оптимальної стратегії управління ресурсозбереженням у 
сільському господарстві.
Методика. У процесі проектування системи заходів ресурсозбереження пропонується використовувати 
методологію прийняття рішень в умовах невизначеності, основою якої є формування платіжної матриці в межах 
визначених варіантів дій при вірогідному розвитку визначених обставин. Джерелом інформації є статистичний 
розподіл фінансово-економічної результативності підприємств Харківської області при відповідному 
коефіцієнті диверсифікації та індексу продуктивності природних ресурсів при поточній технологічній системі. 
Для аналізу перспективних стратегій управління господарською діяльністю в аспекті ресурсозбереження 
використано результати аналізу типових стратегій управління у формуванні оптимальної галузевої структури.
Результати. За результатами дослідження передумов розвитку програм ресурсозабезпечення в сільському 
господарстві встановлено, що ефективне використання ресурсів ґрунтується на зрівноваженій системі цілей 
менеджменту, що відповідають викликам навколишнього середовища. Доведено, що ефективний інструментарій 
розробки проектів ресурсозбереження має комбінувати ініціативну здатність менеджменту підприємства та 
економічне обґрунтування оптимальних стратегій розвитку в умовах обмеженої інформації. Узагальнюючи 
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результати аналізу структури підприємств із прийнятими оптимальними масштабами диверсифікації, 
зазначимо, що теоретично обґрунтованою та практично підтвердженою є стратегія помірної диверсифікації з 
коефіцієнтом від 0,5 до 0,6 одиниць. Ця стратегія управління ресурсокористуванням дає змогу цілеспрямовано 
використовувати наявні ресурси, забезпечуючи прийнятний рівень ефективності господарювання.
Наукова новизна. Доведено, що головною передумовою ефективного розвитку системи ресурсозбереження 
є досягнення оптимального балансу між стратегією зосередження та стратегією диверсифікації галузевої 
структури підприємства, за якого відбувається ефективне використання наявного ресурсного потенціалу та 
мінімізація обсягу додатково залучених ресурсів для збільшення результатів господарської діяльності.
Практична значимість. Представлена методика дає змогу обґрунтовано приймати рішення щодо оптимального 
використання ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності.
Ключові слова: ідентифікація; оптимізація; стратегія; управління ресурсозбереженням; сільське господарство.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За результатами дослідження передумов розви-

тку програм ресурсозабезпечення в сільському гос-
подарстві встановлено, що ефективне використання 
ресурсів ґрунтується на зрівноваженій системі цілей 
менеджменту, що відповідають викликам навколиш-
нього середовища, тому актуальним є проектування 
ефективної системи ресурсозбереження, що має спи-
ратися на забезпечені можливості виявлення перспек-
тивних стратегій поточної діяльності агроформувань 
у заданих умовах ресурсного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління ресурсозбереженням  
у сільському господарстві присвячено багато науко-
вих праць вітчизняних та закордонних вчених (зо-
крема М.В. Барун, Н.А. Герасимчук, О.О. Єршова,  
О.О. Кулаков, І.В. Лозинська, В.Я. Нусінов, Н.Б. Про-
ценко, Н.О. Шура, В. Baggaley, L. Grasso, I. Kolos,  
B. Maskell [1–9]), в яких зазначені загальні принципи 
ресурсозбереження в сільському господарстві, конкрет-
ні приклади цього процесу, формування культури ресур-
созбереження, іноземний довід та світові тенденції.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Невирішеною задачею управління ресурсозбере-
женням у сільському господарстві залишається іден-
тифікація оптимальних стратегій за умови динаміч-
ного бізнес-середовища з урахуванням регіональних 
особливостей. 

Мета дослідження – ідентифікувати оптимальну 
стратегію управління ресурсозбереженням у сіль-
ському господарстві.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, ефективний інструментарій розробки про-
ектів ресурсозбереження має комбінувати ініціативну 
здатність менеджменту підприємства та економіч-
не обґрунтування оптимальних стратегій розвитку 
в умовах обмеженої інформації. Зазначені умови в 
достатній мірі враховані в методології прийняття 
рішень в умовах невизначеності, яку пропонується 

використовувати для вирішення подібних завдань  
у процесі проектування системи заходів ресурсозбе-
реження. Ця методика враховує обмеженість інфор-
мації, найкращим чином структуруючи її для відобра-
ження чутливості результатів діяльності до змін умов 
діяльності та реакції систем управління на зазначені 
зміни. Основою методології моделювання прийняття 
рішень в умовах невизначеності є формування пла-
тіжної матриці в межах визначених варіантів дій при 
вірогідному розвитку визначених обставин. 

Джерелом інформації для оцінки економічної ре-
зультативності у відповідних умовах є статистичний 
розподіл фінансово-економічної результативності 
підприємств Харківської області при відповідному 
коефіцієнті диверсифікації як індикатору спеціаліза-
ції й характеру ресурсокористування та індексу про-
дуктивності природних ресурсів при поточній техно-
логічній системі.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для оцінки загальної продуктивності природних 

ресурсів введено індекс продуктивності природних 
ресурсів, який розраховується як середнє значення 
від відношення індивідуальних значень врожайнос-
ті до середньорегіонального за прийнятим набором 
культур. Тобто спочатку визначається наскільки 
підприємство прогресує у виробництві відповід-
ної культури в регіональному плані (в конкретному 
випадку прийнято середньообласний рівень), на-
ступним етапом визначається середнє значення за 
розрахованими індексами до прийнятого нормова-
ного значення по прийнятому переліку культур, що 
культивуються в області в істотному обсязі. У такий 
спосіб прогнозується можлива чутливість продук-
тивності використаних ресурсів до прийнятої галу-
зевої структури підприємства. Інформаційне поле 
дослідження представляє статистична інформація 
щодо результатів діяльності сільськогосподарських 
підприємств за формою 50-СГ. Досвід підприємств 
регіону в цьому випадку сприймається як результат 
імітаційного експерименту зміни зосередження га-
лузей у галузевій структурі підприємства з відпо-
відною віддачею природніх ресурсів та формування 
відповідної прибутковості. 
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Отже, в цьому випадку стан природи може 
бути заданий у вигляді відповідного індексу вро-
жайності основних культур, а сукупність стратегій  
діяльності у вигляді коефіцієнту диверсифікації, 
що відповідає певній галузевій структурі, прийня-
тій підприємством. Як розподіл виграшів буде ви-
ступати середній рівень прибутку на 100 грн вкла-
дених коштів.

У результаті роботи будуть отримані конкретні 
межові показники диверсифікації, що визначати-
муть оптимальну стратегію управління товарною 
структурою в забезпеченні ефективності ресурсоко-
ристування.

Фактичний розподіл результатів підприємств при 
визначених станах природи представлено на рис. 1.

Рис. 1. Фактичний розподіл результатів підприємств при 
визначених станах природи

Результати дослідження фактичного розподі-
лу підприємств свідчать, що більшість підприємств 
Харківської області (8,6%) має значно диверсифікова-
ну товарну структуру (коефіцієнт диверсифікації від  
0,6 до 0,7) та середньообласні показники врожайності 
основних культур. Характеризуючи загальну тополо-
гію розподілу, зазначимо, що більшість підприємств 
Харківської області схильні до помірного зосеред-
ження галузевої структури і регресивного відхилення 
продуктивності від середньообласного.

Результат формування платіжної матриці пред-
ставлено в таблиці 1.

Враховуючи дані таблиці 1, на рис. 2 побудовано 
карту розмежування результативності при зазначених 
станах природи та стратегій гравця, характеризуючи 
дані якого зазначимо, що загальний рівень прибутко-
вості в площі можливих станів природи можна описа-
ти чотириблоковою структурою:

̶  перший – блок підприємств із глибоко зосеред-
женою структурою (КДЗ менше 0,2): результативність 
стратегій цієї групи має мінливий характер, причому 
найбільша прибутковість спостерігається в спеціалі-
зованих господарствах. Для цих підприємств політи-
ка ресурсозбереження має починатися з дослідження 
можливостей інтеграції та кооперації в багатогалузе-
ві об’єднання; 

̶  другий – блок слабо диверсифікованих підпри-
ємств: підприємства з КДЗ від 0,2 до 0,4. Для цих під-
приємств політика ресурсозбереження має ґрунтува-
тися на створенні сприятливих технологічних умов 
розвитку природного потенціалу з метою підвищення 
продуктивності культур та тварин;

̶  третій – блок підприємств із галузевою роз-
виненістю: підприємства з КДЗ від 0,4 до 0,7 ц/га.  
Для цих підприємств характерна технологічна  

Таблиця 1. Матриця виграшів для визначення оптимальної стратегії управління галузевою структурою  
в аспекті ресурсозбереження

Групи масштабу 
диверсифікації  
за коефіцієнтом  

(стратегії гравця) 

Групи продуктивності основних культур за індексом, од. Середній 
прибуток на  

100 грн вкладених 
коштів за групою 

масштабу

менше 0,7 від 0,7 до 
0,9

від 0,9 до 
1,1

від 1,1 до 
1,3

від 1,3 до 
1,5

Більше 
1,5

менше 0,1 48,1 54,2 134,1 80,8 19,0 44,8 54,6
від 0,1 до 0,2 25,5 16,4 31,8 -3,5 23,9 20,9
від 0,2 до 0,3 91,2 31,9 92,5 73,6 66,9
від 0,3 до 0,4 62,6 78,1 72,4 81,6 96,8 93,8 76,8
від 0,4 до 0,5 48,0 61,6 56,6 94,5 95,9 98,5 67,8
від 0,5 до 0,6 54,0 60,5 55,1 68,3 72,1 132,7 60,6
від 0,6 до 0,7 36,0 65,0 56,6 58,9 136,0 112,4 63,2
від 0,7 до 0,8 28,4 49,9 49,8 52,8 80,8 79,6 54,9
від 0,8 до 0,9 7,8 53,9 27,2 4,0 89,0 42,6

Середній прибуток на 100 
грн вкладених коштів за 

групою врожайності
45,4 60,1 54,5 63,2 86,0 86,6 60,4

* на перетині рядків та стовпців наведено прибуток на 100 грн вкладених коштів, грн
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розвиненість для отримання оптимальної врожайнос-
ті, тому політика ресурсозбереження має ґрунтувати-
ся на виявленні можливостей зниження інтенсивнос-
ті використання ресурсів;

̶  четвертий – блок із диверсифікованими підпри-
ємствами: підприємства з КДЗ більше 0,7. Для під-
приємств характерно використання в повному обсязі 
переваг диверсифікації, що дає їм змогу здійснювати 
додаткові заходи підвищення врожайності. Політика 
ресурсозбереження в цьому випадку має ґрунтувати-
ся на виявленні межі оптимальних витрат на 1 га, під-
тримання яких не призведе до зниження врожайності.

Для визначення правил вибору рішення, з огляду 
на наявну інформацію та очікування гравця викорис-
товуються критерії оцінки, які реалізують відповідні 
моделі управлінських рішень. До них належать кри-
терії Лапласа, Байеса, Вальда, Севіджа та Гурвіца. 

Реформування галузі сільського господарства в 
процесі адаптації до ринкових механізмів діяльності 
активізували підприємницьку ініціативу сільського 
населення, залучивши в систему менеджменту під-
приємств місцеві кадри, які не або не володіли необ-
хідним досвідом, або зовсім не мали відповідної осві-
ти. Варто зазначити, що за умови достатності системи 
освіти, підготовки та перепідготовки персоналу сіль-
ськогосподарські підприємства все ж зіштовхуються 
з проблемою дефіциту кваліфікованих кадрів. Тому 
моделювання кваліфікаційних проблем у системі 
прийняття рішень у питаннях визначення напрямів 
ресурсозбереження є актуальним.

В умовах відсутності досвіду або інформації про 
оптимальні дії у відповідних умовах, особа, що при-
ймає рішення, спирається на власні інтуїтивні очіку-
вання. Відсутність чіткого розуміння про умови ді-
яльності й оцінки альтернатив розвитку та реалістич-

ний погляд на майбутнє (компромісне сприйняття від 
оптимістичних як занадто позитивних, та песимістич-
них як занадто негативних очікувань) формує оцінку 
рівновеликої вірогідності досягнення результатів, що 
статично можливі в заданих умовах ресурсного за-
безпечення (природних, ринкових та інше). Зазначені 
передумови прийняття рішень реалізовує критерій 
Лапласа в моделюванні прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Цей критерій спирається на «прин-
цип недостатньої підстави», сутність якого полягає в 
тому, що якщо немає достатніх підстав вважати, що 
ймовірність того чи стану «природи» має нерівномір-
ний розподіл, то вони приймаються однаковими і за-
вдання зводиться до пошуку варіанту, що дає:

W
n
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де Wij – функції корисності за i-им варіантом роз-
витку (стратегія гравця) при відповідному j-ому стані 
результатів (стан природи);

n – кількість вірогідних станів природи;
m – кількість прийнятих варіанті дій;
WL – корисність оптимального варіанту дій за 

критерієм Лапласа.
Використовуючи оцінки матриці виграшів в табл. 

1, за критерієм Лапласа отримано таблицю розрахун-
кових значень корисності альтернативних дій (табл. 2).

Таблиця 2. Розрахункові дані для визначення 
оптимальної стратегії за критерієм Лапласа (W), грн.

Групи масштабу диверсифікації 
за коефіцієнтом  

(стратегії гравця)
Критерій Лапласа 

КДЗ* менше 0,1 63,5
КДЗ від 0,1 до 0,2 18,8
КДЗ від 0,2 до 0,3 72,3
КДЗ від 0,3 до 0,4 80,9
КДЗ від 0,4 до 0,5 75,8
КДЗ від 0,5 до 0,6 73,8
КДЗ від 0,6 до 0,7 77,5
КДЗ від 0,7 до 0,8 56,9
КДЗ від 0,8 до 0,9 36,4

КДЗ – коефіцієнт диверсифікації, розрахований за моделлю 
визначення ступеня зосередженості галузей

Отримані результати моделювання управлінсько-
го рішення, що ґрунтується на інтуїтивному сприй-
нятті реальності без відповідного інформаційного 
забезпечення прогнозу розвитку, свідчать, що опти-
мальною стратегією розподілення ресурсів є розви-
ток спеціалізації на обмеженій кількості галузей. За 
статистичними даними коефіцієнт диверсифікації 
в межах від 0,3 до 0,4 мають підприємства, що об-
межуються переважно 2–3 галузями в структурі то-
варної продукції. Варто також зазначити, що загальна 

Рис. 2. Карта розмежування результативності в заданій 
платіжній матриці
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тенденція результативності за отриманими даними в 
більшій мірі спирається все ж на розвиток помірної 
диверсифікації: більша корисність за критерієм Ла-
пласа в блоці коефіцієнту диверсифікації від 0,4 до 
0,7. Орієнтація як на критичну зосередженість, так 
і критичну диверсифікацію не відповідає оцінкам 
оптимальності, за якими спостерігаються мінімальні 
значення. 

Забезпечення хоча б мінімальною інформацією 
про характер формування продуктивності природ-
них ресурсів може змінити картину оптимальності 
прийнятих дій. Ця інформація стосується прогнозів 
із метеорологічного забезпечення діяльності в за-
даному періоді, планів можливостей компенсації 
дефіциту природних ресурсів для забезпечення пла-
нованої врожайності та інше. Моделювання процесу 
прийняття рішень в умовах мінімального інформацій-
ного забезпечення можна здійснити з використанням 
критерію Байеса, який використовується за умови, 
якщо в нашому розпорядженні є статистичні дані, що 
дозволяють оцінити ймовірність того чи іншого стану 
«природи», і цей досвід може бути використаний для 
оцінки майбутнього. У нашому випадку відомих ймо-
вірностей Pj формування продуктивності в умовах ре-
сурсного забезпечення Харківської області при визна-
чених станах нормованої результативності Sj можна 
знайти математичне сподівання W(X,S,P) і визначити 
вектор оптимальної стратегії управління X*, що дає:
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Використання критерію Байеса як вимірювача 
оптимальності прийнятих управлінських дій потре-
бує визначення вірогідності розвитку станів природи. 
Прийняті фокусні ситуації, що визначають аналізова-
ний стан природи, представлені в таблиці 3 і є інтер-
претацією зазначеного раніше механізму оцінки про-
дуктивності підприємств Харківської області за осно-
вними культурам порівняно із середньообласними, які 
взято як нормуючі. При визначенні вірогідності взято 
припущення, що зберігається тенденція формування 
відповідних рівнів врожайності в майбутньому та дії 
сільськогосподарських підприємств будуть аналогіч-
ними. У такому разі з використанням статистичних 
даних вірогідність станів природи розраховується як 
відношення кількості підприємств із відповідним ін-
дексом продуктивності, що описує стан природи, до 
загальної кількості підприємств, взятих у розрахунок. 
Розраховані дані представлено в таблиці 3.

Характеризуючи отримані дані табл. 3, зазначимо, 
що за статистичною інформацією більшість підпри-
ємств, а саме 26,8% досягають середньообласного рів-
ня продуктивності основних сільськогосподарських 
культур. Аналогічна за кількістю група, а саме 25,7%, 
тільки розвиває заходи максимізації врожайності куль-
тур, отримуючи дещо менші (на 10–30%) показники 

продуктивності стосовно більшості. З урахуванням 
розрахованої вірогідності значення показників крите-
рію Байеса за стратегіями вказані у табл. 4.

Таблиця 3. Вірогідність станів природи умов 
господарювання Харківської області

Фокусні ситуації, що визначають 
аналізований стан природи

Вірогідність 
станів 

природи
Продуктивність основних культур  
буде менше від 70% середньообластної 0,157

Продуктивність основних культур  
буде більше від 70% середньообластної, 
але менше 90%

0,257

Продуктивність основних культур  
буде більше від 90% середньообластної, 
але менше 110%

0,268

Продуктивність основних культур буде 
перевищувати більше ніж  
на 10% середньообласний показник, але 
не досягне 130% 

0,180

Продуктивність основних культур  
буде перевищувати більше ніж  
на 30% середньообласний показник,  
але не досягне 150% 

0,090

Продуктивність основних культур буде 
перевищувати більше ніж  
на 30% середньообласний показник

0,048

Таким чином, формування інформаційної осно-
ви прийняття рішень, наприклад, у вигляді прогнозів 
про вірогідність розвитку станів природи, повторює 
свідчення оптимальності стратегії помірного зосе-
редження з додержанням масштабу диверсифікації в 
межах від 0,3 до 0,4 за коефіцієнтом диверсифікації. 

Таблиця 4. Розрахункові дані для визначення 
оптимальної стратегії за критерієм Байеса, грн.

Групи масштабу диверсифікації за 
коефіцієнтом (стратегії гравця)

Критерій 
Байеса (B)

КДЗ менше 0,1 75,8
КДЗ від 0,1 до 0,2 17,6
КДЗ від 0,2 до 0,3 50,9
КДЗ від 0,3 до 0,4 77,2
КДЗ від 0,4 до 0,5 68,9
КДЗ від 0,5 до 0,6 63,9
КДЗ від 0,6 до 0,7 65,8
КДЗ від 0,7 до 0,8 51,2
КДЗ від 0,8 до 0,9 31,1

Аналогічну тенденцію мають перспективні на-
прями вдосконалення структури, яка спрямовується 
на розвиток заходів помірної диверсифікації. Харак-
терною особливістю оцінок корисності за критерієм 
Байеса є значно висока оцінка, в 75,8 грн на 100 грн 
вкладених коштів варіанту з критичною спеціаліза-
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цією підприємства (на 1 галузь). Це можна пояснити 
впливом монопродуктової спеціалізації невеликих 
фермерських господарств, які із значним перевищен-
ням оптимальних величин використовують пашню 
під посіви соняшнику. Цей захід забезпечує високу 
прибутковість, проте оптимальним не може вважати-
ся через екологічну шкідливість. 

Компромісний варіант сприйняття умов госпо-
дарювання не завжди має місце в поточній практиці 
господарювання сільськогосподарських підприємств. 
Наявність прогнозів про несприятливі метеорологічні 
умови, незадовільний стан ринку забезпечення осно-
вними ресурсами (засоби захисту рослин, паливо та 
інше) та спекулятивні дії посередників зернового 
ринку часто змушують господарників діяти обереж-
но, в режимі песимістичної стратегії. І навпаки, час-
то виникають ситуації, коли підприємці відкривають 
значний інвестиційний або інноваційний потенціал 
агробізнесу, що формує ситуації прийняття рішень 
у режимі крайнього оптимізму. Моделювання про-
цесу прийняття рішень з урахуванням характерних 
особливостей особи, що приймає це рішення, можна 
здійснити з використанням критерію Вальда. Його су-
дження близькі до тих суджень, які використовують-
ся в теорії ігор для пошуку сідлової точки в просторі 
чистих стратегій: для кожного рішення Xi вибираєть-
ся найгірша ситуація (найменше з Wij) і серед них від-
шукується гарантований максимальний ефект:

W Wij� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3                               (3)

Можна прийняти і критерій вибору оптимістич-
ної стратегії для випадків оптимального або достат-
нього забезпечення виробничими ресурсами.

W Wij� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4                            (4)

Такою моделлю оцінюється гарантований виграш 
у найсприятливіших умовах (табл. 5).

Максимінний критерій, тобто песимістичні очі-
кування формування станів природи, свідчить про 
оптимальність масштабу диверсифікації галузевої 
структури сільськогосподарського підприємства, що 
відповідає коефіцієнту диверсифікації від 0,3 до 0,4. 
Щодо базової пріоритетності стратегії диверсифіка-
ції, то найкращу результативність за песимістичних 
очікувань забезпечує масштабу диверсифікації галу-
зевої структури сільськогосподарського підприєм-
ства, що відповідає коефіцієнту диверсифікації від 
0,5 до 0,6, тобто помірне розширення галузевої струк-
тури. Орієнтація як на критичну зосередженість, так 
і критичну диверсифікацію не відповідає оцінкам 
оптимальності, за якими спостерігаються мінімальні 
значення.

Мінімаксний критерій, тобто додержання стри-
маного оптимізму, орієнтує на стратегію глибокого 
зосередження. Оцінка корисності за цим критерієм 

Таблиця 5. Розрахункові дані для визначення оптимальної стратегії за критерієм Вальда
Групи масштабу 
диверсифікації  
за коефіцієнтом 

(стратегії гравця) 

Групи продуктивності основних культур за індексом, од.
Максимінний 

критерій
Мінімаксний 

критерійменше 
0,7

від 0,7 
до 0,9

від 0,9 
до 1,1

від 1,1 
до 1,3

від 1,3 до 
1,5

більше 
1,5

менше 0,1 48,1 54,2 134,1 80,8 19,0 44,8 19,0 134,1
від 0,1 до 0,2 25,5 16,4 31,8 -3,5 23,9 -3,5 31,8
від 0,2 до 0,3 91,2 31,9 92,5 73,6 31,9 92,5
від 0,3 до 0,4 62,6 78,1 72,4 81,6 96,8 93,8 62,6 96,8
від 0,4 до 0,5 48,0 61,6 56,6 94,5 95,9 98,5 48,0 98,5
від 0,5 до 0,6 54,0 60,5 55,1 68,3 72,1 132,7 54,0 132,7
від 0,6 до 0,7 36,0 65,0 56,6 58,9 136,0 112,4 36,0 136,0
від 0,7 до 0,8 28,4 49,9 49,8 52,8 80,8 79,6 28,4 80,8
від 0,8 до 0,9 7,8 53,9 27,2 4,0 89,0 4,0 89,0

Таблиця 6. Розрахункові дані для визначення оптимальної стратегії за критерієм Гурвіца, USD
Групи масштабу диверсифікації  

за коефіцієнтом (стратегії гравця)
Значення коефіцієнта оптимізму W

0,1 0,2 0,5 0,8 0,9
КДЗ менше 0,1 30,49 42,00 76,53 111,05 122,56

КДЗ від 0,1 до 0,2 0,01 3,54 14,13 24,71 28,24
КДЗ від 0,2 до 0,3 37,98 44,03 62,20 80,37 86,42
КДЗ від 0,3 до 0,4 65,99 69,41 79,67 89,93 93,35
КДЗ від 0,4 до 0,5 53,04 58,08 73,22 88,36 93,40
КДЗ від 0,5 до 0,6 61,83 69,70 93,31 116,93 124,80
КДЗ від 0,6 до 0,7 46,04 56,03 86,01 115,99 125,98
КДЗ від 0,7 до 0,8 33,68 38,92 54,63 70,35 75,59
КДЗ від 0,8 до 0,9 12,48 20,99 46,51 72,02 80,53



63

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 4   2019ЕКОНОМIКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

ілюструє значне коливання оптимальних рішень у 
ранговому порядку, тобто виключення оптимальної 
стратегії, зводить до радикального переміщення по 
списку стратегії. Цей факт відображає недоліки зга-
даної моделі. Очевидно, що однією з переваг моделю-
вання управлінських процесів є можливість виявлен-
ня чутливості або еластичності управлінських рішень 
до умов їх прийняття. Моделювання еластичності 
управлінської діяльності до очікувань та розуміння 
підприємницького середовища дає змогу здійснювати 
критерій Гурвіца, який пропонує інтуїтивне бачення 
середовища оцінювати через відповідний коефіцієнт 
оптимізму W, як вимірювача позитивних очікувань 
менеджерів. Параметр W приймає значення від 0 до 1, 
де 0 – інтуїтивна оцінка середовища як вкрай неспри-
ятливих умов для реалізації агробізнесу; 1 – інтуїтив-
на оцінка середовища як вкрай сприятливих умов для 
реалізації визначених ініціатив. Формалізовано мо-
дель критерію Гурвіца має такий вигляд:

W W Wij ij� � �� � � �[� �� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 5                    (5)

За критерієм Гурвіца в нашому прикладі дані при 
різних значення W визначаються таблицею 6.

Отримані результати дають змогу встановити від-
повідну тенденцію зміни рішень, що приймає мене-
джер щодо зміни масштабу диверсифікації залежно 
від сприйняття сприятливості реальності (рис. 3).

Зазначимо, що найбільш прийнятною є стратегія, 
яка має на увазі помірну диверсифікацію, яка прояв-
ляється індикатором коефіцієнту диверсифікації від 
0,5 до 0,6. Загалом за характером тенденції, що відо-
бражено на графіку у вигляді пунктирної лінії, можна 
судити про звернений характер управлінської реакції 
на сприятливість середовища. Найгірші умови про-
вокують концентрацію ресурсокористування, і, на-
впаки, сприятливі умови мотивують до розширення 
кількості вироблювальної продукції. Диверсифікація 
сприймається не засобом перестрахування, а засобом 
збільшення прибутковості. Таким чином, чітко про-

слідковується ресурсовизначальний характер госпо-
дарювання. 

Заходи ресурсозбереження з метою забезпечення 
їх високої ефективності реалізуються переважно у ви-
гляді системи, спланованої у вигляді проекту. Кожен 
проект має включати засоби управління ризиками з 
метою попередження розвитку негативних наслідків. 
Моделювання управління ризиком вважаємо за до-
цільне реалізовувати через критерій Севіджа у про-
цесі прийняття рішень щодо визначення оптимальної 
стратегії. 

Суть критерію Севіджа полягає в знаходженні мі-
німального ризику. При виборі рішення за цим кри-
терієм спочатку матриця функції корисності зіставля-
ється з матрицею ризику, елементи якої відображають 
збитки від помилкової дії, тобто вигоду, упущену в 
результаті прийняття i-го рішення в j-му стані. Потім 
за матрицею D вибирається рішення за песимістич-
ним критерієм Вальда, що дає найменше значення 
максимального ризику.

Таблиця 7. Розрахункові значення ризику для визначення оптимальної стратегії за критерієм Севіджа, USD
Групи масштабу 
диверсифікації  
за коефіцієнтом  

(стратегії гравця)

Групи продуктивності основних культур за індексом, од.
Критерій  
Севіджаменше 

0,7
від 0,7 до 

0,9
від 0,9 до 

1,1
від 1,1 до 

1,3
від 1,3 до 

1,5
більше 

1,5

менше 0,1 43,2 23,9 0,0 13,7 117,0 87,9 117,0
від 0,1 до 0,2 65,8 61,6 102,3 94,5 139,5 108,8 139,5
від 0,2 до 0,3 0,0 46,1 41,6 94,5 136,0 59,0 136,0
від 0,3 до 0,4 28,7 0,0 61,6 12,9 39,2 38,8 61,6
від 0,4 до 0,5 43,2 16,5 77,5 0,0 40,1 34,2 77,5
від 0,5 до 0,6 37,3 17,5 78,9 26,2 63,8 0,0 78,9
від 0,6 до 0,7 55,2 13,1 77,5 35,5 0,0 20,2 77,5
від 0,7 до 0,8 62,8 28,1 84,3 41,7 55,2 53,1 84,3
від 0,8 до 0,9 83,4 24,2 106,8 90,5 46,9 132,7 132,7

Рис. 3. Графік зміни масштабу диверсифікації від очікувань 
особи, що приймає рішення
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D W Wij ij ij� � ����
За критерієм Севіджа в нашому прикладі необ-

хідно сформувати таблицю ризику, розраховані дані 
якої представлені в таблиці 7, за даними якої можна 
зробити висновок, що оптимальною стратегією є роз-
виток диверсифікації до рівня, що відображається ко-
ефіцієнтом диверсифікації від 0,3 до 0,4, яку можна 
оцінити як достатньо сильну диверсифікацію. Це рі-
шення забезпечує найменші відхилення результатив-
ності від найбільшої за різних станів природи.

Узагальнюючи отримані результати, зазначимо, 
що в умовах Харківської області орієнтиром опти-

мальності є стратегія помірного зосередження з ко-
ефіцієнтом диверсифікації від 0,3 до 0,4 одиниць. 
Перспективними також визначено моделі організації 
товарної структури з помірною диверсифікацією з ко-
ефіцієнтом диверсифікації від 0,5 до 0,6 одиниць.

Очевидно, що зазначені оптимальні показники ди-
версифікації, які відображають прийняту стратегію, 
досягаються через встановлення відповідної струк-
тури товарної продукції та формування відповідних 
розмірів галузі. Встановлення оптимальної галузевої 
структури досягається різним чином суб’єктами гос-
подарювання та під дією різних факторів. Зазначимо, 
що головною передумовою, як зазначалося вище, 

Таблиця 8. Типова галузева структура підприємств з оптимальним масштабом диверсифікації від 0,3 до 0,4

Групи підприємств 
за площею ріллі

Питома вага продукції в товарній структурі, %

Кількість 
підприємств  

у групі
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е

менше 100 77,4 1,1 16,8 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
від 100 до 599 52,5 0,0 39,6 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
від 600 до 1099 15,5 6,1 5,0 0,0 0,4 0,0 0,0 51,1 0,0 21,9 8
від 1100 до 1599 27,9 9,4 7,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,0 54,1 7
від 1600 до 2099 76,1 0,0 17,6 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
від 2100 до 2599 68,2 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 7,7 2
від 2600 до 3099 22,3 0,2 8,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,7 3
від 3100 до 3599 28,9 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1
від 3600 до 4099 83,0 11,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1
від 4100 до 4599 85,3 1,7 7,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 2
від 4600 до 5099 77,9 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1

понад 5100 45,8 12,9 11,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 3

Таблиця 9. Типова галузева структура підприємств з оптимальним масштабом диверсифікації від 0,5 до 0,6

Групи підприємств 
за площею ріллі

Питома вага продукції в товарній структурі, %

Кількість 
підприємств  

у групі

С
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менше 100 67,5 13,1 7,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 3
від 100 до 599 25,7 13,4 16,9 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 24

від 600 до 1099 53,9 8,0 25,7 0,0 3,5 0,3 2,5 0,0 0,0 6,1 17
від 1100 до 1599 57,1 17,9 15,5 0,0 4,1 0,6 0,8 0,1 0,3 3,8 18
від 1600 до 2099 53,8 12,2 23,3 0,0 1,6 0,9 4,0 0,6 0,0 3,5 9
від 2100 до 2599 54,4 10,9 26,2 0,0 0,8 0,2 3,5 0,0 0,0 4,0 6
від 2600 до 3099 60,4 7,7 11,6 0,0 1,9 2,4 5,6 6,9 0,0 3,5 6
від 3100 до 3599 55,8 9,3 20,4 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 2
від 3600 до 4099 50,0 21,4 24,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 5
від 4100 до 4599 54,4 6,0 30,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,1 5,4 3
від 5600 до 6099 60,8 3,8 28,8 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 1

понад 6100 49,0 10,2 33,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6
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ресурсовизначального характеру господарювання, є 
підпорядкування цілей наявності ресурсів, тому до-
слідимо структуру товарної продукції підприємств 
з оптимальним масштабом диверсифікації в розрізі 
забезпечення земельними ресурсами (табл. 8), аналіз 
якої дає змогу зазначити, що більшість підприємств 
у цій групі для підтримання фінансово-економічної 
стійкості підприємства надають послуги стороннім 
організаціям із високою часткою в товарній структурі 
та займаються реалізацією продукції, що не входить у 
перелік основною (наприклад, рис, соя та інше). 

Підкреслимо також значні частки соняшнику в га-
лузевій структурі підприємств із площею ріллі більше 
3500 га. Серед продукції тваринництва найбільш єм-
ним у структурі підприємств землекористуванням від 
500 до 1000 га стало м'ясо свиней із часткою в 51,1%. 
Виробництво і реалізація молока визначилися в то-
варній структурі підприємств із землекористуванням 
2100–2600 га з часткою в 1,2%. Максимальну частку 
озимої пшениці в доходах 69% має група підприємств 
із площею ріллі від 3100 до 3600 га. Виробництво та 
реалізація цукрових буряків та виробництво та реалі-
зація м’яса ВРХ у зазначеному масштабі диверсифі-
кації від 0,3 до 0,4 не виділилося.

Дослідимо структуру товарної продукції підпри-
ємств з оптимальним масштабом диверсифікації з 
коефіцієнтом від 0,5 до 0,6 у розрізі забезпечення зе-
мельними ресурсами (табл. 9). 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Коментуючи отримані дані, зазначимо значні 
зміни в розподілі товарної структури. По-перше, за-
уважимо, що цей масштаб диверсифікації підтримує 
більша чисельність підприємств, а саме 100 одиниць 
порівняно із 34 у попередньому випадку. При цьому 
більша частина має площу ріллі не більше 2000 га. 
Надання послуг також присутнє в цьому випадку, але 
їх частка не перевищує 10%, за виключенням групи 
з площею ріллі від 100 до 599 га. Це свідчить про 
те, що весь технічний та людський ресурс підприєм-
ства використовують на власні потреби. Зазначаючи 

структуру рослинницької продукції, звернемо увагу 
на одноманітний розподіл частки соняшнику за всіма 
групами з коливанням в межах від 50 до 60%. Анало-
гічно одноманітно розподілена частка озимої пшени-
ці з коливанням у межах від 20 до 30%, кукурудза на 
зерно – з коливанням у межах від 10 до 20%. Ці спів-
відношення можна охарактеризувати проявленням у 
цій групі більш стабільних систем сівозміни, що свід-
чить про більшу цілеспрямованість господарників на 
ресурсозбереження. У структурі тваринницької про-
дукції зазначено широкий діапазон землекористуван-
ня з наявністю виробництва та реалізації молока, яке 
проявило себе в межах наявності ріллі у підприємств 
із площею від 600 до 3000 га із зростанням частки 
від 2,5% до 5,6% у структурі товарної продукції.  
В аналогічному діапазоні проявилися виробництво та 
реалізація м’яса ВРХ із зростанням частки від 0,3% 
до 2,4% у структурі товарної продукції. Виробництво 
та реалізація м’яса свиней розширене шляхом залу-
чення груп землекористування з площею від 1000 до 
3000 га.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати аналізу структури під-

приємств у сільському господарстві з прийнятими 
оптимальними масштабами диверсифікації, зазна-
чимо, що теоретично обґрунтованою та практично 
підтвердженою є стратегія помірної диверсифікації 
з коефіцієнтом від 0,5 до 0,6 одиниць. Ця стратегія 
управління ресурсокористуванням дає змогу ціле-
спрямовано використовувати наявні ресурси, забез-
печуючи прийнятний рівень ефективності госпо-
дарювання. Таким чином, головною передумовою 
ефективного розвитку системи ресурсозбереження в 
сільському господарстві є досягнення оптимального 
балансу між стратегією зосередження та стратегією 
диверсифікації галузевої структури, за якого відбува-
ються ефективне використання наявного ресурсного 
потенціалу та мінімізація обсягу додатково залучених 
ресурсів із метою збільшення результатів господар-
ської діяльності. 
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Abstract. Water is one of the most widespread, most important sources of the World. It is connected not only with the 
vital functions of all living beings, but also water acts as a “carrier”, in particular, millions of seagoing vessels maneuver 
in it worldwide. Then it is marine. And in order to maintain the proper characteristics of the vessel (list, trim, maneuver-
ability, stability), “reserve” marine water (hereinafter ballast) is required. When transporting a huge amount of cargo, it is 
ballast water that is pumped into the ballast tanks of seagoing vessels, in particular large vessels, which acts as a “weight” 
and what not. As you know, any water is a very good “carrier” of both the living, which contributes to the improvement 
of native flora and fauna, and the “dead”, which constantly accumulates in the water, causing considerable damage to 
the living in it.
All involved in the maritime industry are properly experts, including the International Maritime Organization (IMO), 
know the Convention, which provides for stringent ballast water requirements for seagoing vessels. Namely, Rule D-2 
states the size and number of invasive species of living organisms, the regulated values of which are specifically provided 
for in the Convention. At present, today, all shipowners are very concerned about such a difficult situation: they are tasked 
with re-equipment of seagoing vessels to establish the latest innovative ballast water management systems that would 
meet IMO requirements. It’s not easy. Because such systems are quite expensive. This is, first. Secondly, it is necessary to  
draw up very “smart” design solutions that would ensure the correct placement of such systems on ships under existing 
areas. And this is also additional costs (re-equipment, additional space, additional equipment). Therefore, a large number 
of ballast management systems have been created and implemented in the last two years (with the increasing require-
ments for ballast water). With regard to such systems, the main node in all of them is the various filter elements.
In light of these developments, scientists from the DI NU «OMA», Izmail, have not stayed away. We have experimentally 
created universal equipment for the disinfection and purification of ballast water of seagoing vessels. We have  raised “for-
gotten” questions about L. Yutkin’s innovations in electro-hydraulic shock, which creates so-called shock waves in water. 
This effect destroys virtually all of the organic matter in ballast water. However, the question remains open. It is necessary to 
prove perfectly, at the level of high “considered” experiments, the effect of such effect in ballast water, which is theoretically 
known to us, but clearly not finally resolved. The question is quite complicated: do the powerful engines of vessels withstand 
the high voltage that is “provoked” by such an electrical effect. Secondly, for many years scientists of the Institute of Pulse 
Processes and Technologies of the NAS of Ukraine have been dealing with high voltage equipment and have become inter-
ested in our work in facilitating experiments on water disinfection in this way. But, we did not stop there.
The main element in our equipment is a nano filter. That is, the purification of ballast water goes through a filter element 
with carbon “nano-disks” to achieve 100% destruction of alien species in the ballast.
The article describes the principles of disinfection and purification of ballast water (it is emphasized, “forgotten” – Yut-
kin’s electro-hydraulic shock, but has not yet been fully studied), presents its characteristics and effect; in particular, the 
principle of operation of the experimental equipment proposed by the scientists of the DI NU “OMA” is given, based on 
the strict conditions of rule D-2 of the IMO Convention.
Key words: ballast water; invasive species; IMO Convention; Rule D-2; seagoing vessels; Yutkin’s electro-hydraulic 
shock.

технології захисту навколишнього середовища
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Анотація. Вода – одне з найпоширеніших, найважливіших джерел світу. З нею пов’язані не лише життєво 
важливі функції всього живого, а й вода виступає як «перевізник», зокрема, нею маневрують по всьому світу 
мільйони морських суден. Тоді вона морська. І для підтримання належних характеристик судна (крен, диферент, 
маневрені характеристики, остійність) необхідна «запасна» вода – морська (далі баластна). Під час перевезення 
величезної кількості вантажу саме баластна вода, яка закачується в баластні танки морських суден, зокрема, 
крупнотонажних, виступає «вагами» і не тільки. Як відомо, будь-яка вода є гарним «переносником» як живого, 
яке сприяє покращенню нативної флори і фауни, так і «мертвого», яке постійно накопичується в воді, завдаючи 
неабиякої шкоди отому живому, що в ній перебуває. 
Всім, задіяним у морській галузі належним чином, це експерти, зокрема Міжнародної Морської Організації (ІМО), 
відома Конвенція, завдяки якій передбачено жорсткі вимоги до баластної води морських суден, а саме: правило D-2 
гласить щодо розміру та кількості інвазивних видів живих організмів, регламентовані значення яких саме передбачено 
Конвенцією. Нині всі судновласники дуже занепокоєні такою складною ситуацією: перед ними поставлено задачу 
переоснащення морських суден із метою встановлення новітніх інноваційних систем управління водним баластом, 
які б задовольняли вимоги ІМО. Це все непросто. Бо такі системи досить дорого коштують. Це, по-перше. По-
друге, необхідно складання дуже «розумних» позивних конструкторських рішень, які б забезпечували правильне 
розташування таких систем на морських судах під вже діючі площі. А це теж додаткові кошти (переоснащення, 
додаткові площі, додаткове обладнання). Тому вже протягом близько двох років (із посиленням вимог до баластної 
води) створено та зарекомендовано достатньо велику кількість систем управління водним баластом. Щодо таких 
систем, то головним вузлом у всіх із них є різноманітні фільтруючі елементи.
У світлі цих подій науковці ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл не залишились осторонь. Нами експериментальним шляхом 
було створено універсальне устаткування із знезараження і очищення баластної води морських суден. Нами 
піднято «забуті» створені питання щодо інновацій Л. Юткіна по електрогідравлічному удару, який створює у 
воді, так би мовити, хвилі ударної дії. Завдяки такому ефекту знищується практично вся органіка в баластній 
воді. Але питання залишається відкритим. Потрібно досконало, на рівні високо «обдуманих» експериментів 
довести дію такого ефекту саме в баластній воді, що до нас теоретично відомо, але наочно остаточно не 
вирішено. Питання досить складне: чи витримають потужні двигуні на судні досить великої напруги, яка 
«провокується» таким електричним ефектом. По-друге, як відомо, в Україні протягом багатьох років науковці 
Інституту Імпульсних процесів і технологій НАН України займаються питаннями щодо високовольтного 
обладнання і зацікавились нашою роботою із сприянням налаштованих експериментів щодо знезараження води 
у такий спосіб. Але ми не зупинились на цьому. Основним елементом у запропонованому нами устаткуванні є 
нанофільтр. Тобто доочищення баластної води йде через фільтруючий елемент із вуглецевими «нанодисками», 
щоб досягти 100%-го знищення чужорідних видів у баласті.
У статті наведено принципи знезараження та очищення баластної води («забуті», наприклад електрогідроудар 
Юткіна, проте остаточно не вивчені), представлено характеристику й дію такого очищення; зокрема надано 
принцип роботи експериментального устаткування, запропонованого науковцями ДІ НУ «ОМА», спираючись 
на жорсткі умови правила D-2 Конвенції ІМО.
Ключові слова: баластна вода; інвазивні види; Конвенція ІМО; вимоги D-2; морські судна; електрогідроудар 
Юткіна.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Гідроудар – стрибок тиску у будь-якій системі, 

яка заповнена рідиною, викликаний вкрай швидкою 
зміною швидкості потоку цієї рідини за дуже малий 
проміжок часу. Гідравлічний удар здатний виклика-
ти утворення поздовжніх тріщин у трубах, що може 
призвести до їх розколу або пошкоджувати інші еле-
менти трубопроводу. Також гідроудари надзвичайно 
небезпечні і для іншого обладнання, такого як тепло-
обмінники, насоси і посудини, що працюють під тис-
ком. Для запобігання гідроударів, викликаних різкою 
зміною напряму потоку робочого середовища, на тру-
бопроводах встановлюються зворотні клапани.

Більш-менш помітно гідравлічний удар проявля-
ється тільки в жорстких трубопроводах при великій 
швидкості потоку. Він відбувається тоді, коли рухаю-

чись із деякою швидкістю, рідина раптом зустрічає на 
своєму шляху жорстку перешкоду, якою, як правило, 
буває заслінка або заглушка. У подібній ситуації го-
резвісна cтальна кулька у вакуумі просто відскочила 
б від зустрічної стінки назад із тією ж швидкістю,  
з якою підлетіла до неї. Однак рідина – не кулька, 
та й навколо не вакуум, а жорсткі стінки, а ззаду на-
пирають наступні порції, які ще «не знають», що по-
переду проходу немає! У результаті рідина зупиня-
ється, а її кінетична енергія перетворюються на по-
тенційну енергію пружного стиснення рідини (адже 
рідини вважаються нестисливими лише порівняно  
з газами, а насправді стискаються приблизно в тій са-
мій мірі, що і тверді тіла з кристалічною структурою),  
а також потенційну енергію пружного (а якщо не по-
щастить – то і пластичного, тобто незворотного) роз-
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тягування стінок труби. Все це призводить до того, 
що тиск у місці зупинки стрімко зростає, тим більше, 
чим вищою була швидкість рідини і чим меншою її 
стисливість, а також чим вищою є жорсткість труби. 
Це підвищення тиску і є гідравлічним ударом раптово 
зупиненої рідини [1].

Фактори, що впливають на силу гідроудару: елас-
тичні стінки трубопроводу значно знижують силу 
гідроудару, досить легко збільшуючи об’єм труби 
або шланга в місці зупинки рідини. Якщо труба за-
повнена повітрям і в міру просування рідини воно не 
встигає покинути трубу з потрібною швидкістю, то 
завдяки такому явищу можна запобігти сильному гід-
роудару, оскільки в цьому разі повітря відіграє роль 
пневматичного амортизатора, в якому плавно підви-
щується тиск, і тому воно здійснює дедалі більший 
опір руху рідині, поступово сповільнюючи її. Саме 
ці принципи використовується в більшості пристроїв 
для захисту трубопроводів від гідроударів. Слід чітко 
розуміти, що ці фактори лише розтягують процес гід-
роудару в часі, але загальна енергія гідравлічного уда-
ру при цьому залишається незмінною [2]. Проте че-
рез збільшення часу процесу знижується його потуж-
ність, а значить, і максимальний тиск, і максимальне 
зусилля, що впливає на стінки труби. Але саме це і є 
метою захисту від гідроудару, адже тепер трубу вже 
не розірве! І, звичайно, силу гідроудару знижує більш 
плавне перекриття потоку і зменшення робочої швид-
кості руху рідини в трубі (якщо необхідно зберегти 
витрату, то для цього доведеться збільшити діаметр 
труби – швидкість зменшиться пропорційно збіль-
шенню площі її просвіту). Якщо ж силу гідроудару 
треба збільшити, то тут рекомендації зворотні – яко-
мога жорсткіша (і міцніша!) труба, якомога різкіше 
перекриття потоку і якомога більший розгін рідини 
перед зупинкою потоку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Явище гідроудару відкрив М.Є. Жуковський у 
1897–1899. Гідроудар описується формулою Жу-
ковського, яка використовується для визначення ве-
личини гідравлічного удару. Жуковський довів, що 
швидкість поширення ударної хвилі c знаходиться в 
прямо пропорційній залежності від стисливості ріди-
ни, величини деформації стінок трубопроводу, визна-
чається модулем пружності матеріалу E, з якого він 
виконаний, а також від діаметру трубопроводу. Отже, 
гідравлічний удар не може виникнути в трубопрово-
ді, що містить газ, тому що газ легко стискати. Якщо 
перекриття потоку відбувається повільно, кран пере-
криває потік за скінчений час tкр, то тут виникають 
умови переходу до непрямого гідроудару [3].

Найбільш простим прикладом виникнення гі-
дравлічного удару є приклад трубопроводу з по-
стійним натиском і сталим рухом рідини, в якому 

була різко перекрита засувка або закритий клапан. 
У свердловинних системах водопостачання гідро-
удар, як правило, виникає, коли найближчий до насо-
са зворотний клапан розташований вище статичного 
рівня води більше, ніж на 9 метрів, або найближчий 
до насоса зворотний клапан має витік, у той час як 
розташований вище наступний зворотний клапан 
тримає тиск. В обох випадках у стояку виникає част-
кове розрідження. Під час наступного пуску насоса 
вода, що протікає з дуже великою швидкістю, запо-
внює вакуум і проходить зіткнення в трубопроводі 
з закритим зворотним клапаном і стовпом рідини 
над ним, викликаючи стрибок тиску і гідравлічний 
удар. Такий гідравлічний удар здатний викликати 
утворення тріщин у трубах, зруйновувати трубні 
з’єднання і пошкоджувати насос і/або електродвигун.  
Гідроудар може виникати в системах об’ємного гідро-
приводу, в яких використовується золотниковий гід-
ророзподільник.

Також гідроудар зустрічається в димовідвідних 
системах, в яких він може «відігравати» три різних 
сценарії:

– різке збільшення тиску (наприклад, вибух) і по-
дальші його зниження (вакуум). Причому негативний 
тиск може бути настільки сильним, що вихлопна тру-
ба руйнується і не підлягає подальшому ремонту;

– раптове відключення пальникового пристрою, 
причиною якого може бути технічний дефект або 
просто збій живлення;

– дуже швидке закриття повітряного клапана 
пальникового пристрою [4].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Явище гідравлічного удару у водопровідних тру-
бах було відомо з самого початку експлуатації на-
пірних трубопроводів. До того ж на перших водо-
проводах застосовували звичайні пробкові крани, 
які миттєво перекривали потік води, що викликало 
появу гідроудару. Лише з часом стали використовува-
ти більш плавні, так звані вентильні крани і гвинтові 
засувки. Майже кожне місто, в якому був централі-
зований напірний водопровід, страждало від руйну-
вань труб внаслідок дії гідравлічного удару. Розробка 
теорії гідравлічного удару і створення технічних за-
собів боротьби з цим грізним явищем мали велике 
значення. Не можна сказати, що гідравлічний удар 
не вивчався до М.Є. Жуковського. Навіть у своїй під-
сумковій роботі з цього питання він посилається на 
деяких іноземних і вітчизняних авторів, які досліджу-
вали гідроудар і явища, що його супроводжують. До-
сить згадати братів Монгольф’є, швейцарського вина-
хідника Е. Аргана або М. Бультона. Зробив внесок у 
ці дослідження і професор Казанського університету 
І.С. Громека (1851–1889). Але пріоритет М.Є. Жуков-
ського в цьому питанні беззаперечний. Саме він, за 
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ініціативою керівництва московського водопроводу, 
очолив проведення в 1897–1898 рр. великого комп-
лексу наукових досліджень питання гідравлічного 
удару на базі Олексіївської водокачки. Досліджен-
ня проводилися на чавунних трубах діаметром 2, 4 і  
6 дюймів, прокладених по поверхні землі на території 
водокачки. Вони з’єднувалися з трубою головного во-
доводу діаметром 24 дюйми, що транспортує воду в 
Москву. При цьому за допомогою манометрів і само-
писців вивчалися тиск і гідродинаміка в трубах, роз-
поділ тиску вздовж труб під час швидкого перекри-
вання трубопроводів заслонкою в кінці. З’ясувалося, 
що явище гідравлічного удару пояснюється виник-
ненням і поширенням вздовж труб ударних хвиль, 
викликаних стисненням води і деформацією стінок 
труб. Завдяки дослідженням, виконаним інженерами 
Олексіївської водокачки (К.П. Карельскіх, В.В. Оль-
денбергером і І.М. Березовським під керівництвом 
М.Є. Жуковського) вдалося створити досить чітку 
теорію гідравлічного удару і знайти засоби боротьби 
з цим явищем (використання повітряних ковпаків і 
пружинних клапанів-гасителів тиску) [5].

Мета дослідження. Мета – показати досконало, 
аналітично надзвичайні винаходи світових вчених 
щодо «забутого» явища гідроудару, пов’язати це яви-
ще, зокрема відкрите Л.А. Юткіним, із раціональним 
позитивним використанням щодо забезпечення знеза-
раження морської води (баластної) у винаході, запро-
понованому вченими-дослідниками ДІ НУ «ОМА» м. 
Ізмаїл.

Методи, об’єкт та предмет дослідження: явище 
й механізм дії гідравлічного удару, його формулю-
вання; морська (баластна) вода; «підводний вибух» 
(електрогідроудар).

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Результати своїх досліджень із вивчення явища 
гідравлічного удару М.Є. Жуковский виклав у науко-
вій роботі, опублікованій у «Записках Імператорської 
Академії Наук» (1898 р.), а також у доповіді на ІV Ро-
сійському водопровідному З’їзді (м. Одеса, 1899 г.). 
З огляду на теоретичну і практичну цінність цієї ро-
боти, надалі вона була випущена окремим виданням 
(1899 р.).

У сучасних трубопровідних мережах дедалі біль-
ша перевага віддається полімерним трубам. Варто за-
значити, що матеріали пластмасових трубопроводів 
мають різні характеристики і по-різному реагують 
на гідроудар. Проектувальникам необхідно консуль-
туватися з виробниками пластмасових труб щодо їх 
продукції та здатності цих труб витримувати піки 
тиску, що виникають під час гідроудару. Наприклад, 
поліетиленові труби можна застосовувати для корот-
кочасних хвиль тиску, що значно перевищують про-
ектний тиск, оскільки труби мають здатність збіль-
шувати міцність при короткочасних навантаженнях. 

За однакових умов піки тиску в поліетиленових тру-
бах значно менші, ніж піки тиску в жорстких трубах, 
що пояснюється високою пластичністю поліетилену. 
Наприклад, для однієї і тієї самої рідини при одна-
ковій зміні швидкості пік тиску в поліетиленовому 
трубопроводі приблизно на 50% менше, ніж у трубі 
з полівінілхлориду та на 65% – зі склопластику. Од-
нак якщо ми маємо справу з трубопроводами, в яких 
часто або постійно спостерігається ефект гідроудару, 
то необхідно брати до уваги характеристики питомої 
міцності матеріалу пластмасових труб. Якщо ж у тру-
бопроводі спостерігаються часті циклічні піки тиску 
(гідроудари), робочий тиск у системі має включати і 
значення стрибка тиску при гідравлічному ударі.

Все вищесказане належало до негативного впли-
ву гідравлічного удару на трубопровідні системи, а 
також методів боротьби з цим. Однак явище гідрав-
лічного удару може приносити і користь.

Використання
Гідротаран. Гідроудар дає не тільки негативний 

ефект, але й позитивний, який застосовується в ро-
боті такого пристрою, як гідротаран. Робота гідрота-
рана заснована на використанні явища гідравлічного 
удару – короткочасного різкого підвищення тиску при 
раптовій зупинці потоку рідини в жорсткій трубі.

Є багато різних модифікацій гідротарана, зокре-
ма, підводний гідротаран. Застосовують у насособу-
дуванні, а саме  водопідйомних гідротаранних уста-
новках для підйому води з водойм.

Чищення труб.
Після тривалої експлуатації трубопроводів на їх-

ніх внутрішніх стінках з’являється наліт. Щоб його 
усунути, використовують явище гідроудару. Чищен-
ня труб за допомогою гідроудару полягає у створенні 
у трубі локального гідроудару, який призводить до 
тимчасового збільшення діаметру труби і відриву 
нальоту від стінок. Таке чищення називається гідро-
динамічним, або ударно-деформаційним. Гідроудар 
у трубі створюється пневмовибухом, отриманим  
у результаті включення і відключення насосу. Очи-
щення трубопроводів пневмовибухом застосовується 
для відновлення пропускної здатності трубопроводів  
у промисловості та житлово-комунальному госпо-
дарстві. Ця технологія ефективна у процесі очищен-
ня сталевих, чугунних, залізобетонних, керамічних  
і азбестових труб діаметром до 2 м. 

Руйнування крижаного покриву.
Гідроудар у потоці рідини виникає внаслідок різ-

кої зупинки руху цієї рідини, тобто стрибкоподібного 
зменшення швидкості. У результаті кінетична енергія 
рухомих мас рідини перетворюється на потенційну 
енергію підвищеного тиску. Оскільки швидкість змі-
нюється стрибкоподібно, то відповідним чином у по-
тоці зростає тиск. З курсу гідромеханіки відомо, що 
під час руху тіла в рідині за ним виникає попутний 
потік, тобто струмінь поступально рухається за тілом 
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рідини. Очевидно, що при гальмуванні тіла (зокрема, 
судна) попутний потік на своєму шляху зустріне пе-
решкоду у вигляді зупиненого судна. Це призведе до 
зменшення швидкості частинок у попутному потоці 
і збільшення тиску в кормовій частині судна, тобто 
до гідроудару, який можна використовувати для збіль-
шення ефекту руйнування льодового покриву за до-
помогою згинально гравітаційних хвиль.

«Підводний вибух».
Так називають образно потужний високовольтний 

електричний розряд у рідині, вперше отриманий ін-
женером Л.А. Юткіним. Сам він своє відкриття на-
звав «електрогідравлічним ефектом», або електрогі-
дроударом.

Електрична іскра проскакує між зануреними в 
рідину електродами в певних умовах, «виробляє» не-
сподівану дію. Якщо поруч з іскрою виявиться твер-
де тіло, воно буде подрібнене у порошок, яким би 
твердим воно не було, а розташований над іскровим 
проміжком стовп рідини підкидається високо вгору. 
Що ж виходить при електричному розряді? У місці 
виникнення розряду миттєво утворюються тиск у де-
сятки і сотні тисяч атм.

Мікроскопічний канал, по якому проскакує іскра, 
має надзвичайно велику щільність енергії, миттєва 
потужність досягає колосальних величин. Так, на-
приклад, від установки потужністю всього в 0,5 кВт 
можна отримати миттєву потужність у 100 тис. кВт і 
більше. Вода навколо іскри з величезною швидкістю 
розлітається в сторони, створюючи перший гідрав-
лічний удар. Утворюється порожнеча – порожнина, 
яка відразу заповнюється водою, виходить ще один 
потужний гідравлічний удар – кавітаційний. Елек-
трична енергія, таким чином, без всяких проміжних 
ланок переходить у механічну. Відкриття Юткіна ви-
явилося можливим використовувати його з практич-
ною метою [6].

На терені сучасності всі морські держави Сві-
тового співтовариства з контролю над операціями з 
баластних вод протягом останніх трьох десятиліть 
постійно вдосконалюють законодавчу базу щодо за-
хисту своєї морської економічної зони від інвазив-
них живих істот у баластних водах суден. Прийня-
тий на початку 2017 р. норматив обробки баластних 
вод, згідно з Конвенцією IMO (International Maritime 
Organization – Міжнародна морська організація) по 
розділу D-2 (стандарт визначає максимальну кіль-
кість життєздатних організмів, які можуть міститися 
в баластних водах), посилив вимоги до їх очищення.

Набуття документом чинності є важливим кро-
ком у боротьбі за збереження навколишнього серед-
овища. Живі істоти в діаметрі 50 мкм і більше не 
мають перевищувати 10 одиниць на 1м3 води, більш 
дрібних істот (10–50 мкм) на 1м3 має бути менше 10 
в баластних водах, які скидаються. Також лімітовано 
кількість бактерій у воді. Поряд із цими новими ви-

могами, посилився контроль скидання баластних вод 
у прибережній зоні портів. Адміністрація портів для 
суден, які заходять, пропонує скидання баластних 
вод, що не відповідають нормативу додатка D-2, в бе-
регові ємності для подальшого їх очищення за певну 
плату. Відповідно до міжнародних норм щодо забез-
печення контролю за скиданням баластних вод у при-
бережних водах (економічної зони) державні органи 
мають право здійснювати контроль за баластними 
операціями суден.

Вчені-науковці ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл не зали-
шились осторонь. Нами запропоновано використання 
електрогідроудару Юткіна в системі управління вод-
ним баластом для знезараження баластної води круп-
нотоннажних суден. Ця система була розроблена на 
базі ДІ НУ «ОМА», має багаторівневу дію на морську 
(баластну воду), пов’язану з різними механізмами, 
як хімічними, так і фізичними. Значну увагу зверне-
но до «електрошокового» ефекту Юткіна, відповідно 
до інвазивних (чужорідних) видів, які перебувають у 
морській воді, завдаючи неабияку шкоду всьому оке-
анічному простору [7].

За запропонованим винаходом, баластна вода, 
тричі оброблена (хімічними реагентами, фільтруван-
ням і ультрафіолетовим опроміненням), надходить у 
блок високочастотного електрогідравлічного удару, 
в якому за рахунок електрогідравлічного розряду ім-
пульсами, що чергуються, тривалістю 10-6 сек за мит-
тєвої потужності імпульсу 50-1000 МВт створюється 
електрогідравлічний удар із високим ступенем іоні-
зації ультразвукового ефекту, що призводить до зни-
щення інвазивних включень і бактеріальних штамів.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Випробування установки для знезараження і очи-
щення баластної води, за допомогою якої реалізу-
ється спосіб, було проведене на базі ДІ НУ «ОМА». 
Після обробки баластної води вміст всіх кишкових 
ентерококів став меншим на 30% із застосуванням 
електрогідравлічного удару, а із застосуванням елек-
трогідравлічного удару і тонкої фільтрації через са-
морозвантажувальний фільтр із нановуглецевими 
трубками (один із найважливіших вузлів системи) 
відбувається 100%-ве знезараження. Застосування 
фільтру з нановуглецевими трубками може без додат-
кових опцій забезпечити 100%-ве знезараження. За 
бажанням судновласника, фільтруючі нанотехноло-
гічні диски можуть бути замінені на диски дешевші 
з фібри, целюлози та інших матеріалів. Але за такої 
заміни необхідно буде підключити високочастотний 
електрогідравлічний удар. Установка універсальна і 
здатна працювати також з очищення та знезараження 
стічних вод міських каналізацій і підприємств [8].

ВИСНОВКИ
Значна зацікавленість нами у проявленому елек-

троефекті щодо знезараження водного баласту  
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призведе в майбутньому до «вибуху-збурення» сучас-
них систем переоснащення на морських світових су-
дах із забезпеченням пікових результатів у морській 
галузі щодо застосування забутих тенденцій, запро-
понованих вченими світу.

Питання залишається досить недосконало ви-
вченим, але згодом, провівши низку глибоких дослі-
джень-експериментів, ми дійдемо консенсусу. Це ста-
не дієвим важелем у вирішенні багатьох «болючих» 
питань захисту світових морських ресурсів і морської 
екології.

Однак варто не забувати негативні сторони гід-
роударів. Зокрема, виходячи з формули Жуковського 

(яка визначає збільшення тиску при гідроударі) і ве-
личин, від яких залежить швидкість поширення удар-
ної хвилі, для ослаблення сили цього явища або його 
повного запобігання можна зменшити швидкість руху 
рідини в трубопроводі, збільшивши його діаметр.

Для ослаблення сили цього явища варто збільшу-
вати час закривання трубопроводу. Застосування –  
установка демпферних пристроїв.

Отже, у наш час, напередодні світової енергетич-
ної кризи, варто відродити забуті системи з викорис-
танням гідроударів (за роки загальної електрифікації).

Справді, про технічний прогрес можна сказати: 
«Нове – це добре забуте старе».
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