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SEKCJA 11. ZArZądZAniA. MArKEting.(менеджмент. маркетинг)
Под- секЦия 5. отраслевой маркетинг.

тимофеев и.Ю.
доцент, кандидат экономических наук 

белгородского государственного национального 
исследовательского университета

козаченко В. и.
студент 4 курса

белгородского государственного национального
исследовательского университета

ПоВедение ПотреБитеЛЯ В ПроЦеССе ПокУПки

Маркетологи часто задаются вопросом: как остаться на шаг впереди 
изменения потребительского поведения. Потребитель является конечным 
пользователем продукта или услуги. Маркетологи стремятся понять поведе-
ние потребителей: как и почему люди принимают решение о покупке, чтобы 
они могли сформулировать соответствующие маркетинговые стимулы, кото-
рые приведут к увеличению продаж.

Процесс, которому покупатель подвергается прежде чем принять ре-
шение о покупке, называется процесс покупки. он является общим для всех 
потребителей и его можно разделить на пять шагов:

1. признание проблемы: ощущение необходимости, например, про-
дукт у вас уже есть, и вы хотите получить лучшую версию или, например, вы 
плохо спите и вам нужен новый матрас;

2. поиск информации: ищем информацию о продукте (напри-
мер, кто предлагает хорошие матрасы) через интернет, друзей, газеты, 
рекламу и т.д.

3. оценка альтернатив: покупатель оценивает все, от размера до цвета;
4. решение о покупке: потребитель решает серьезно ли он должен по-

пробывать продукт. Покупать или нет? наконец-то, вы выбрали товар и ку-
пили его;

5. оценка покупки: после покупки покупатель будет спрашивать себя, 
действительно ли он счастлив с покупкой товара. Вы оценили покупку: вы 
спите лучше, и вы довольны покупкой [1].
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Маркетологи особенно интересуются тем, что происходит на послед-
нем этапе процессе покупки. Если покупатель удовлетворен (неудовлетво-
рен) покупкой, то он будет рекомендовать (или не рекомендовать) другим 
этот товар. Это очень важно для компании.

Процесс покупки можно рассматривать в контексте социальных и 
экономических рисков. Существует явно больше риск при покупке автомоби-
ля по сравнению с покупкой шоколада, поэтому покупателю требуется более 
подробная инфорация и предложения при покупке автомобиля.

Процесс покупки определяется несколькими людьми и отдельные 
люди играют разные функциональные роли: инициатора покупки, дающий 
совет и оказывающий влияние на выбор, принимающий решение, покупа-
тель и пользователь.

Существует разница между понятиями «процесс покупки» и «процесс 
принятия решения о покупке». разница между этими понятиями состоит в 
том, что процесс покупки начинается с того, что покупатель испытывает по-
требность в чем-либо, а процесс принятия решения о покупке начинается с 
того, что производитель вводит на рынок новый продукт и потребитель может 
не испытывать потребность в нем, но иметь желение купить его. Процесс при-
нятия решения о покупке нового продукта состоит из следующих пяти шагов:

1. внимание: потребитель получает информацию о новом продукте по 
средствам рекламы, интернета, друзей и т.д.

2. интерес: если потребитель заинтересован в этом продукте он будет 
искать дополнительную информацию о данном продукте, например, обра-
щать внимание на объявления в газетах, на телевидение и т.д.

3. оценка возможности покупки нового товара, т.е потребитель рас-
сматривает сам факт покупки продукта, действительно ли он должен его при-
обрести.

4. получение образца. очень важный этап, в частности в отношении 
сложных товаров.Предпосылкой для приобретения таких товаров является 
то, что их можно попробывать до покупки.

5. принятие решения о приобретении. Это происходит тогда, когда по-
требитель понял, что он может пользоваться этим продуктом регулярно[3].

чтобы понять поведение потребителей, эксперты рассматривают про-
цессы принятия решений о покупке, особенно какие-либо конкретные триг-
геры, которые заставляют потребителей покупать определенный продукт. 
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например, одно исследование показало, что средний покупатель совершил по-
купку меньше чем за 21 минуту и обошел только 23 процента магазина, давая 
маркетологам ограниченное количество времени, чтобы повлиять на потреби-
телей. 59 процентов всех покупок в супермаркетинге были незапланированны-
ми. Маркетологи тратят много времени и денег чтобы выяснить, что заставляет 
потребителей делать такие покупки. исследователи рынка получают некото-
рую информацию о поведении потребителей через магазин, и часто запускают 
новые продукты только в некоторых местах магазина, где они ожидают успех 
от внедрения нового продукта. Таким образом, они могут определить имеет ли 
успех новый продукт, прежде чем инвестировать ресурсы компании в его про-
изводство на национальном или даже международном уровне [2].

например, понимая, что потребители более восприимчивы к рекла-
ме пищевых продуктов, когда они голодны, маркетологи учатся планировать 
рекламу закусок в конце дня. Понимая что новые продукты, как правило, из-
начально могут принять несколько потребителей и они получат призвание 
со стороны основной массы покупателей только позже, а затем постепенно 
остальная часть населения будет приобретать новые товары, маркетологи 
должны знать, что 1) компании, которые вводят новые продукты должны 
хорошо финансироваться, чтобы они могли остаться на плаву, пока их про-
дукция не стала коммерческим успехом и 2) важно, получить положительные 
отзывы о новом товаре от первых клиентов, так как они, в свою очередь будут 
влиять на выбор последующих клиентов [4,5].

Потребительское поведение включает в себя использование и утили-
зацию продукции, а таже исследование того, как они приобретаются. При-
менение продукта часто представляет большой интерес для маркетолога, 
поскольку знания об использовании продукта потребителями может стиму-
лировать большее потребление.

необходимо иметь ввиду, что разные люди, независимо от того, на-
сколько они похожи, принимают различные решения о покупке.

Литература
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Под- секЦия 5. отраслевой маркетинг.
драган а.д.

аспірант кафедри менеджменту 
національного університету харчових технологій

коМПЛекСниЙ ПІдХІд до оЦІнки еФектиВноСтІ  
ЦІноВоЇ ПоЛІтики ПІдПриЄМСтВ М’ЯСоПерероБноЇ гаЛУЗІ

ключевые слова: / Keywords: ціна / price, цінова політика/ pricing 
policy, підприємство/ enterprise, м’ясопереробна галузь/ meat industry

оцінка ефективності цінової політики підприємств дозволяє от-
римати результати визначення та аналізу якісних і кількісних характери-
стик об’єкта дослідження, є підґрунтям для формулювання цілей, розробки 
цінових рішень та вибору кращого з існуючих варіантів їх реалізації. Важ-
ливим та невід’ємним елементом оцінки будь-якого економічного явища 

Таблиця 1 

Показники складових ефективності цінової політики підприємства

№ пор. Найменування показників Еталонне значення
Інформаційна складова

1
 Темпи зростання закупівельних
цін на сировину (Т з.ц.)

Мінімальне значення

2
 Темпи зростання оптових середніх цін на
ковбасні вироби (Т с.ц.)

Мінімальне значення

3
 Частка соціальної продукції в
асортименті (Ч с.п.), %

Максимальне значення

Аналітична складова
1  Придатність основних виробничих засобів (Повз), % Максимальне значення
2 Матеріаловіддача (М від.), грн./грн. Максимальне значення

3
Частка витрат на збут у повних витратах
(Ч з.в.), %

Мінімальне значення

Мотиваційна складова
1 Частка оплати праці у повних витратах (Ч о.п.), % Максимальне значення
2 Темпи зростання фонду оплати праці (Т з.п.) Максимальне значення
3 Темпи зростання продуктивності праці (Т п.п.) Максимальне значення
Результуюча складова
1  Темпи зростання чистого доходу (Т ч.д.) Максимальне значення
2 Рентабельність продукції (Рп.),% Максимальне значення
3 Рентабельність діяльності (Рд.), % Максимальне значення
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взагалі та ефективності цінової політики зокрема, є вибір та обґрунтування 
відповідної системи показників, оскільки будь-яка економічна система не 
може характеризуватись лише одним ефектом (результатом) навіть за умови, 
що цей ефект є найбільш важливим у формуванні цього явища. незважаючи 
на численні дослідження науковців щодо визначення ефективності цінової 
політики, узагальнена система показників її оцінки відсутня.

оцінку ефективності цінової політики підприємства пропонується 
проводити за такими етапами:

1. обґрунтування мети оцінки ефективності цінової політики під-
приємства.

2. Визначення основних ціноутворюючих факторів на м’ясну продук-
цію у сучасних умовах.

3. Визначення основних складових ефективності цінової політики 
підприємства.

4. Вибір показників, що характеризують кожну складову для оцінки 
ефективності цінової політики підприємства (табл.1).

5. Вибір еталонних показників для порівняння з фактичними показ-
никами підприємства. За еталонні значення показників можна прийняти: 1) 
найкращі значення показників для конкретного підприємства при виборці за 
5, 10, 15 років; 2) найкращі значення показників при виборці за 5,10,15 років 
із групи досліджених підприємств; 3) найкращі значення середньогалузевого 
рівня, які визначені фахівцями національної асоціації виробників м’яса   та   
м’ясопродуктів  україни «укрм’ясо», до якої входять 50 великих та середніх 
підприємств.

6. оцінка одиничних показників відповідно до еталонного значення 
(мах або мін) за складовими визначається за формулами:
 П1 мін = тз.ц.еталон / тз.ц. (1)
 або  П2 мах = тс.ц./ тс.ц.еталон (2)

оцінка комплексного показника складової ефективності цінової по-
літики підприємства на основі одиничних показників (табл.1) пропонується 
визначати за формулами:

а) показник інформаційної складової
 Іі = (тз.ц.і +тс.ц.і + ч с.п.і) /3 (3)

б) показник аналітичної складової
 Іа = (Повз +мвід. + ч з.в.) /3 (4)
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в) показник мотиваційної складової
 Ім = (ч о.п. +тз.п. + тп.п.) /3 (5)

г) показник результуючої складової
 Ір = (тч.д. + рп. + рд.) /3 (6)

7. оцінка інтегрального показника ефективності цінової політики 
підприємства по роках і порівняння з іншими підприємствами. Визначення 
експертним шляхом вагомості кожної складової при розрахунку інтеграль-
ного показника для оцінки ефективності цінової політики підприємства. Ін-
тегральний показник ефективності цінової політики (ІПецп) пропонується 
визначати за формулою:
 ІПецп = α∙Іі + β∙ Іа + γ∙ Ім + δ∙ Ір  (7)

де Іі, Іа, Ім, Ір – відповідно складові (інформаційна, аналітична, моти-
ваційна і результуюча) ефективності цінової політики підприємства;

α  – вагомість інформаційної складової; β  – вагомість аналітичної 
складової; γ– вагомість мотиваційної складової; δ – вагомість результуючої 
складової.

Запропонована методика дозволить обґрунтовано оцінити ефектив-
ність цінової політики підприємства та зробити відповідні висновки для 
подальшого планування заходів щодо зниження витрат на виробництво і 
реалізацію продукції та удосконалення ціноутворення на м’ясну продукцію 
підприємства.
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Под- секЦия 7. Проведение маркетинговых исследований.
Васюк І.І.
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спеціальності «Документознавство  
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«острозька академія»

ВикориСтаннЯ ІнСтрУМентарІЮ SММ  
У ПроСУВаннІ БрендУ ВиЩого наВЧаЛЬного ЗакЛадУ

у статті розглядається питання, пов’язане з особливостями викори-
станням соціальних мереж у маркетинговій діяльності вищого навчального 
закладу. запропоновано характеристику соціальних мереж як інструменту 
просування бренду вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг.

ключові слова: маркетингова діяльність, соціальна мережа, марке-
тинг в соціальних мережах.

The article deals with issues related to the use of features of social networking in mar-
keting activities in the field of higher education. Proposed the characterization of the social 
networks as a tool for brand promotion of higher education on market of education services.

Keywords: marketing activities, social network, social media marketing.

Постановка проблеми. у сучасних умовах соціально-економічної 
глобалізації суспільства значно зростає попит на послуги вищої освіти, 
збільшується число вищих навчальних закладів, які надають такі послуги, і 
водночас загострюється конкуренція між ними. у таких умовах постає питан-
ня пошуку ефективного інструменту просування бренду освітнього закладу. 
на сьогоднішній день таким інструментом виступають соціальні мережі як 
засоби Інтернет-маркетингу.

мета статті. Метою даного дослідження є розгляд особливостей 
використання соціальних мереж для просування бренду вищого навчального 
закладу на ринку освітніх послуг.

основні результати дослідження. Маркетингова діяльність у сфері 
вищої освіти полягає у покращенні якості та розширенні асортименту освіт-
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ніх послуг, що дозволить задовольнити потреби споживачів даних послуг і 
як результат сприятиме підвищенню освітнього рівня в суспільстві. Варто 
зазначити, що світова інформатизація суспільства сприяє активному вико-
ристанню Інтернету у всіх сферах людського життя, зокрема, в освітній сфе-
рі. Інтернет-маркетинг як форма подання та поширення інформації в мережі 
Інтернет про послуги з метою їх популяризації активно застосовується освіт-
німи закладами.

особливої уваги у комплексі Інтернет-маркетингу вищих навчальних 
закладів набувають соціальні мережі. Соціальна мережа – це інтерактивний 
веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками мережі, спрямо-
ваний на побудову спільнот в Інтернеті з людей зі схожими інтересами або 
діяльністю [3, с. 66].

Просування в соціальних мережах (Smm – Social media marketing), або 
маркетинг у соціальних мережах – це рекламна діяльність, спрямована на орга-
нізацію співтовариств, залучення цільової аудиторії в життя бренду [3, с. 67].

Внаслідок стрімкого збільшення кількості потенційних абітурієнтів, 
все більше вищих навчальних закладів починають використовувати соціаль-
ні медіа як канали комунікації зі своєю цільовою аудиторією і вибудовувати 
навколо цього інструменту свою маркетингову стратегію (Smm).

Smm  – це комплекс дій з просування бренду, товару або послуги в 
соціальних медіа (блоги, форуми, мережеві співтовариства) [1, с. 57]. Завдяки 
використанню соціальних аспектів Інтернету, Smm дозволяє взаємодіяти з 
аудиторією на більш персоніфікованому і динамічному рівні, ніж це робить 
традиційний маркетинг. Smm проводить безпосередню роботу в співтовари-
ствах з використанням інструментів прямого і прихованого впливу на цільо-
ву аудиторію. Тобто відбувається особисте спілкування освітнього закладу з 
визначеною аудиторією.

Smm дозволяє вирішити ряд маркетингових завдань у просуванні 
бренду вищого навчального закладу:

• підвищення впізнаваності бренду;
• Pr;
• постійний контакт з аудиторією;
• оперативне інформування аудиторії;
• формування пулу лояльних користувачів;
• дослідження думок цільової аудиторії;
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• протидія негативу;
• збільшення відвідуваності сайту освітнього закладу [3, с. 70].
Феномен успіху використання соціальних мереж полягає у маркетин-

говій діяльності освітнього закладу, що інтернетизація суспільства продо-
вжується стрімкими темпами, а цільова аудиторія активно їх використовує.

висновки. отже, Smm спрямований на підвищення впізнаваності 
чинного бренду, створення постійного каналу трансляції інформації та за-
лучення потенційної аудиторії. Також маркетинг в соціальних мережах до-
зволяє налагодити ефективний зворотній зв’язок визначеним колом осіб.
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Под- секЦия 10. управление персоналом.
драган е.и.

професор кафедри управління персоналом та економіки праці 
національного університету харчових технологій

ІнтеЛектУаЛЬниЙ роЗВиток СтУдентІВ  
на ПІдСтаВІ ІнтерактиВниХ МетодІВ наВЧаннЯ

ключевые слова: / Keywords: інтелектуальний розвиток / cogni-
tive development, цінова політика/ pricing policy, підприємство/ enterprise, 
м’ясопереробна галузь/ meat industry

Інтелектуальні здібності потребують постійного розвитку, тренінгу, 
вони досить нестабільні, до того ж важко піддаються вимірюванню. Саме 
вони стають засобами виробництва на сучасному етапі розвитку економіки. 
а процес творчості переростає у діяльність, яка націлена на розширене від-
творення інтелектуального капіталу. разом з тим, творчість відрізняється від 
фізичної праці своєю «невидимістю». Тому творчий процес досить складно 
адекватно оцінити і з точки зору витраченого часу, і для правильної оцінки 
самого процесу праці як виробництва певних суспільних цінностей, і з точки 
зору оплати працівнику за інтелектуальну діяльність [1, c.44].

річ у тім, що економічно помітною є лише та стадія творчого процесу, 
на якій ідея вже сформувалася остаточно, адже в сучасній економіці ідея 
може представляти собою інтелектуальний продукт, хоча він не завжди може 
бути застосований у виробництві для збільшення національного багатства. 
будь-якій ідеї, щоб довести результат творчої діяльності до повноцінного, 
необхідно надати закінченого вигляду, тобто вона вимагає матеріальних 
носіїв. разом з тим, ідея, щоб сформуватись, вимагає від людини свідомого 
чи несвідомого пошуку, людина прямо чи непрямо перебуває під впливом тієї 
чи іншої творчої задачі, і цей процес може бути досить тривалим. Здатність 
до творчості властива не всім, адже крім особливої обдарованості, людина 
повинна мати як високий рівень освіти, так і певний багаж знань, вмінь та 
навичок, які безпосередньо не відносяться до її професійних обов’язків. 
Процеси виробництва і споживання знань за таких умов змикаються, на 
перший план виходять уже нематеріальні фактори реалізації. Можна сказати, 
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будь-який працівник, що володіє здатністю до творчості, виступає як власник 
інтелектуального капіталу.

Для інтелектуальної діяльності необхідно мати певний запас знань. 
Тому інтелектуальна розвиненість включає в себе професійну компетентність. 
науково-технічні аспекти прогресу, що стрімко розвиваються, створюють 
чимало проблем. одна з них полягає у тому, що з одного боку, студент, як 
майбутній фахівець, повинен вивчати вагомий потік інформації, пов’язаний 
з його безпосередньою діяльністю, якій постійно змінюється, з іншого  – 
творчий і креативний підхід, вміння знаходити принципово нові рішення 
вимагають ерудованості, володіння інформацією з різних областей знань. у 
цьому полягає один із важливих аспектів значення знань: вміння теоретично 
широко підійти до різного роду творчих ідей, діалектично поєднуючи 
спеціалізацію і широту наукового мислення, наукову освіченість, яка виходить 
за рамки тих проблем, якими безпосередньо займаються спеціалісти.

Про відповідність майбутнього фахівця вимогам науки і практики 
у відповідній вузькій галузі може йти мова лише в тому випадку, якщо він 
поєднує глибокі спеціалізовані знання з широко розвиненим інтелектом, 
оскільки лише в такому поєднанні він має реальні можливості для того, щоб 
орієнтуватися в ситуаціях, що миттєво змінюються, характерних для сучасного 
етапу розвитку науки і техніки. Широта мислення, здатність долати в науці 
недосяжні кордони, не повторювати доведених істин, а, відштовхуючись від 
них, знаходити нові рішення, проявляти сміливість у побудові креативних 
проблем – все це необхідні елементи інтелектуального розвитку.

Сьогодні інтелектуальний розвиток студентів пов’язаний з викорис-
танням інтерактивних методів навчання. Сутність їх полягає у тому, що на-
вчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого 
студенти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні 
думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись 
з іншими людьми. До провідних методів інтерактивних форм навчання від-
носяться тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові дискусії, мозко-
вий штурм тощо. чільне місце в останній час посідає метод аналізу ситуа-
цій – кейс-стаді.

Застосування методу кейс-стаді в практиці вищої професійної осві-
ти спрямовує студентів: 1) на отримання конкретних знань, на формування 
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професійної компетентності, умінь і навичок розумової діяльності, розвиває 
здібності, прийняття нетрадиційних рішень, опрацювання великих масивів 
інформації; 2) на розвиток якостей фахівця, який має поводитися в різних 
ситуаціях та діяти в умовах кризи; 3) на підвищення пізнавальної зацікавле-
ності до дисциплін, що вивчаються; 4) на покращення розуміння дії механіз-
му економічних законів; 5) на розвиток дослідницьких, комунікативних та 
творчих навичок прийняття рішень, а також, на інтелектуальний розвиток.

Метод кейс-стаді завоював провідні позиції в навчанні, активно ви-
користовується в зарубіжній практиці бізнес-освіти і вважається одним з 
найефективніших способів навчання студентів навичкам вирішення типо-
вих проблем. Так Гарвардська школа бізнесу виділяє майже 90% навчаль-
ного часу на розбір конкретних кейсів, зберігаючи пріоритетне значення 
методу кейс-стаді в навчанні бізнесу. Ситуаційне навчання за гарвардської 
методикою – це інтенсивний тренінг слухачів з використанням відеоматері-
алів, комп’ютерного та програмного забезпечення. Середньостатистичний 
студент Гарварду або будь-який інший бізнес-школи за час свого навчання 
«опрацьовує» сотні кейсів. Щороку в Гарварді видаються сотні нових кейсів, 
методичних посібників і доповнень до колекції кейсів [2, c.4].

кейс – це інноваційне рішення організації у стратегічному контексті, 
що позиціонує цілі та умови середовища, які впливають на рішення. Тому, 
метод кейс-стаді передбачає активний процес обговорення або вирішення 
конкретної задачі, закріплення теоретичних положень прийняття 
управлінських рішень на реальних ситуаціях. Це інструмент, завдяки яко-
му в навчальну аудиторію переноситься частина реального життя, реальна 
ситуація, що виникла в ході діяльності, над якою треба самостійно попра-
цювати й представити обґрунтоване рішення, проводиться дискусія між ви-
кладачем і студентами, створюється атмосфера прийняття обґрунтованого 
рішення.

кейс, якій заставляє творчо мислити, повинен відповідати вимогам:
бути історією, яка описує ситуацію з прийняттям критичного управ-

лінського рішення, містить конкретні порівняння, надає можливість для уза-
гальнення висновків, дає змогу оцінити ефективність вже прийнятих управ-
лінських рішень, містить оптимальний обсяг інформації.

2) Ситуаційні вправи пропонують розгляд типових проблем з якими, 
як правило, стикаються працівники організації, а саме: причини та наслід-
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ки управлінських дій, мотивація працівників; структура та політика, які ви-
значають діяльність організації; наслідки специфічних управлінських стилів; 
взаємодія програм аналізу та програм політики; наслідки заходів щодо діяль-
ності та контролю на поведінку групи людей; інші передбачувані та неперед-
бачувані фактори організаційного життя.

кейси вдосконалюють практичні навички, спрямовують на пошук від-
повідних шляхів, можливих реакцій на управлінські ситуації, використання 
специфічних інструментів та понять.

Для інтелектуального розвитку студентів ідеально підходить метод 
кейс стаді, який: активізує аналітичні навички – вміння відрізняти дані від 
інформації, класифікувати, виділяти, аналізувати, представляти та здобува-
ти інформацію; допомагає чітко й логічно мислити; використовує практичні 
навички – формування на практиці навичок використання теорії, методів та 
принципів; розвиває творчі навички – креативність, генерація альтернатив-
них рішень; застосовує комунікативні навички  – ведення дискусії, переко-
нання, презентація та інші медіа-засоби, працювати в групі; легше сприймає 
соціальні навички – оцінка поведінки людей в колективі, підтримувати в дис-
кусії чи аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо.
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Анотація.
надано визначення моделі компетенцій підприємства. Проаналізова-

но сучасні підходи до трактування теорії компетенцій. запропоновано по-
кроковий механізм впровадження моделі компетенцій на підприємстві.
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Annotation.
Enterprise competences model definition is given. Modern approaches for 

theory of competences interpretation are analyzed. The step-by-step mechanism of 
competences model implementation at enterprise is proposed.

Keywords: competences, model, stages, methods, levels.

В умовах постійної зміни середовища – появи нових технологій, това-
рів і послуг, а також підвищення конкуренції на ринку – компанії особливо 
зацікавлені в тому, щоб знайти унікальну стратегію, що дозволяє їм залиша-
тися успішними і бути хоча б на крок попереду в боротьбі за споживача.

багато заходів вже підтвердили свою дієвість, наприклад, впрова-
дження ефективних методів організації діяльності (управління результатив-
ністю через систему збалансованих показників, управління якістю), вдоско-
налення процесів та ін.

З підвищенням рівня автоматизації і вдосконаленням технологій все 
складніше знайти людей, яких можна віднести до “синіх комірців”. Інтелекту-
альна праця, на відміну від фізичної (наприклад, складання виробу на конве-
єрі), в меншій мірі регламентована, «запрограмована» на виконання суворо 
визначених дій. Для досягнення поставлених завдань працівник розумової 
праці повинен самостійно планувати свої дії, а цінність його вкладу визнача-
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ється тим, наскільки правильно він розуміє свою роль і наскільки раціональ-
но обирає шляхи досягнення намічених цілей. розширення автономності та 
самостійності співробітників – це ресурс для зростання продуктивності пра-
ці, а значить, і розширення конкурентних переваг компанії.

бізнес вдосконалюється через розвиток працівників, але бажання 
і здатність розвиватися не можна в готовому вигляді «купити на ринку». 
Ефективність праці можна підвищити за рахунок реалізації унікальних інди-
відуальних здібностей людей – їх знань, умінь і досвіду, особистісних особли-
востей, які проявляються в поведінці і ставленні до справи, в захопленості і 
інновативності. Здібності конкретної людини проявляються по-різному, в за-
лежності від організації, в якій він працює, тому однією з найважливіших за-
дач управління персоналом є забезпечення умов для реалізації внутрішнього 
потенціалу кожного свого співробітника. Це дозволить компанії здійснювати 
найсміливіші стратегії.

реалізація даного завдання полягає у проведенні оптимізації кадрової 
політики організації, яка дозволить при порівняно менших затратах ресур-
сів, отримувати набагато якісніші результати. Мова йде про один з найбільш 
комплексних та ефективних кадрових процесів – впровадження моделі ком-
петенцій на підприємстві.

модель компетенцій – це набір характеристик, які дозволяють пра-
цівнику успішно виконувати функції, та відповідають його посаді. Модель 
складається з тих компетенцій, які є найбільш важливими для компанії на 
даному етапі розвитку.

компетенції – це такі характеристики, завдяки яким досягається ви-
сока результативність та якість виконаних робіт у тій чи іншій діяльності. 
компетенції є поведінковим індикатором індивідуальних характеристик, 
знань, навиків, здібностей і мотиваційних компонентів, які забезпечують ви-
соку ефективність професійної та управлінської діяльності співробітника. 
Сучасна практика застосування ідеї компетенцій є досить широкою. адже 
вони є складовою освітніх стандартів та організаційних моделей, все частіше 
використовуються під час оцінки ефективності професійної діяльності спів-
робітників [3].

В силу свого молодого віку існування, трактування теорії компетен-
цій викликає багато суперечок та розбіжностей. Проте більшість думок схо-
дяться до таких двох підходів: американського та європейського.



22

Zbiór artykułów naukowych.

американський підхід пов`язаний з ім`ям американського вченого  р. 
уайтом. Даний підхід характеризують як поведінковий, тому що він сфор-
мував загальну тенденцію, яка пов`язує головну ідеію компетенцій з психо-
логічними теоріями. основним об`єктом дослідження виступають такі ін-
дивідуальні характеристики як мотивація, знання, навики та саморегуляція. 
Тому, відповідно до даного підходу, компетенції – це сукупність психологіч-
них характеристик.

Європейський або ж британський підхід, на противагу першому, про-
тирічить першому і є функціональним. основою британського підходу є ви-
явлення ролі конкретної позиції в організації, в системі бізнес-процесів та 
декомпозиція даних ролей у перелік з конкретними вимогами. основною ри-
сою даного підходу є чітка демонстрація саме роботи працівника, того, що 
він виконує.

у практиці частіше всього дані підходи використовують комплексно 
та ситуативно, враховуючи етап діяльності підприємства та рівень розвитку 
персоналу [1].

Модель компетенцій складається з наступних груп:
• корпоративні компетенції;
• управлінські (менеджерські) компетенції;
• функціональні компетенції.
корпоративні компетенції вважаються базовими та ключовими для 

кожної компанії. Вони створюються на базі її основних цінностей та корпора-
тивної культури. Дана група компетенції виступає не тільки як відображення 
корпоративної культури, а й є поштовхом до розвитку та зміцнення цієї куль-
тури серед співробітників. Дуже важливо, щоб корпоративні компетенції ві-
дображали місію компанії та її позиціонування на ринку. адже корпоративна 
культура це те, що згуртовує окремих співробітників в одну команду, мотивує 
їх до досягнення спільної мети, зміцнює командний дух і є дуже великою кон-
курентною перевагою порівняно з іншими подібними компаніями. корпора-
тивні компетенції мають бути закріплені у Стратегії компанії, корпоративно-
му кодексі компанії та в інших корпоративних документах.

розробка управлінських компетенцій важливою є тоді, коли компанія 
потребує таких керівників, які зможуть досягнути поставлені перед компані-
єю бізнес-цілі як на тактичному, так і на стратегічному рівні. Дана група має 
містити такі компетенції, які зможе застосувати і топ-менеджер компанії, і 
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простий лінійний керівник певного відділу. Важливим моментом створення 
даних компетенцій є врахування економічного стану підприємства і відпо-
відність до стилю управлінської політики, що застосовується на даному під-
приємстві.

Функціональні компетенції це «руки» кожного підприємства. Вони 
дають відповідь на такі запитання: Що? Як? Скільки? Для чого?. Дана група 
є дуже важливою, адже саме тут чітко описуються характеристики того, що 
і як має виконати працівник відповідно до його функціональних обов`язків. 
Дана группа є найбільш трудомісткою, адже ці компетенції необхідно визна-
чити для кожного підрозділу компанії. чим більш диверсифіковна діяльніть 
компанії або ж її розмір, тим складніше і більше часу затратиться на процес 
розробки даних компетенцій.

оскільки процес впровадження даного заходу на підприємстві є дов-
готривалим та ресурсно затратним, невідємною запорукою успішності є пла-
нування данного заходу.

Впровадження моделі компетенцій вимагає значних фінансових за-
трат, тому в плані доцільність данного заходу має бути чітко обгрунтована. 
необхідно визначити бюджет та термін впровадження заходу. Так як термін 
впровадження довготривалий, дуже важливо сформувати для кервників ком-
панії детальний опис ефективності та ресурсних затрат.

наступним етапом розробки є формування проектної групи. на дан-
ному етапі дуже важливо дотримуватись принципу залучення працівників 
даної компанії. Дуже важливо враховувати персональні погляди працівників 
на розробку певної групи компетенцій. адже в майбутньому вони не повинні 
викликати до себе негативнее відношення або ж розцінюватись як «ще один 
із способів зниження заробітної плати».

найкращим рішенням на данному етапі розробки моделі є формуван-
ня проектної групи з працівників даної компанії. одним із варіантів форму-
вання проектної групи є об`єднання працівників, які мають найбільші по-
казники власної ефективності у своєму відділенні. Це може бути запорукою 
того, що компетенції будуть відповідати високим показникам ефективності 
працівників та якості виконання їх обов`язків.

наступним є етап проектування моделі компетенцій. Головне завдан-
ня етапу – зібрати якомога більше інформації про ту роботу, які виконують 
працівники певного відділу. Зібравши достатню кількість інформації, можна 
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виділити ті стандарти поведінки працівників, які дають найвищі показники 
ефективності.

кількість учасників таких груп визначається відповідно до того, на 
скільки схожі або різні робочі функції працівників відділу. чим більше від-
мінностей, тим більше працівників має бути залучено.

Методи збору інформації залежать від характеру та роду діяльності 
працівників. При можливості можна застосувати такі методи:

• спостереження за діяльністю працівників;
• інерв`ювання працівників відділу; потрібно звернути увагу на пра-

цівників з високими показниками ефективності;
• проведення опитувань як серед працівників, так і керівників відділів;
• мозковий штурм. оптимальна кількість – 12-15 осіб;
• створення робочих груп, які зможуть охарактеризувати ту бізнес-

поведінку співробітників, яка являється найбільш ефективною;
• метод критичних інцидентів; визначення та обговорення тих пове-

дінкових реакцій, які виникали у критичних ситуаціях і виявились 
ефективним вирішенням;

• метод прямих атрибутів. Даний метод часто використовується і поля-
гає в тому, що збирається група з 5-6 топ-менеджерів, яким пропону-
ються карточки з ключовими компетенціями. Менеджери обирають ті 
компетенції, які, на їх погляд, є найважливішими для даної посади та 
компанії. необхідно пам`ятати, що кількість запропонованих компе-
тенцій має бути невеликою, тому що, чим більшої буде їх кількість, тим 
складніше проходитиме процес визначення ключових характеристик.

наступним етапом є опрацювання рівнів моделі компетенцій. на да-
ному етапі дуже важливо визначитись з кількістю рівнів, які буде включати 
кожна з компетенцій. Важливо пам`ятати, що для ефективного використання 
певної моделі компетенцій, кількість рівнів не повинна перевищувати 6 рів-
нів. В іншому випадку дана модель буде складна для сприйняття співробітни-
ками та під час проведення оцінки певних заходів.

Для того, щоб рівні моделі компетенції були легкі у сприйнятті та ефек-
тивні у застосуванні, необхідно починати з того мінімального рівня, якому має 
відповідати працівник даної посади. Звичайно даний рівень може бути досить 
абстрактним, тому що точно визначити той мінімум, який має бути досить 
складно. В той же час потрібно розуміти, що даний мінімум має бути не зави-
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щеним і реальним для працівників компанії. Він має чітко відображати реальну 
поведінку працівників відділи чи компанії в цілому. Також варто враховувати 
можливу реакцію співробітників на запроваджені характеристики.

рівні можуть виражати різні рівні розвитку працівника, бути про-
нумерованими або ж відповідати якимось званням. Важливо, щоб дані рівні 
були чітко розмежовані: працівник має чітко розуміти власний теперішній 
рівень професійного розвитку і той, якого він може досягнути. Приклад Фор-
мулювання рівнів компетенцій наведено в табл.1.

Завершальним і не менш тривалим є процес формування профілів ком-
петенції для кожної посади. Профіль компетенцій – це набір компетенцій, які 
відносяться до конкретної посади. В ній зазначається не тільки те, що очікують 
від працівника, а й те, як йому слід діяти в різних робочих ситуаціях [4].

І так, пройшовши всі етапи розробки моделі компетенцій для праців-
ників та компанії в цілому, необхідно розуміти як і де можна застосувати да-
ний інструмент.

результатом впровадження даного заходу є оптимізація управлінської 
та кадрової діяльності у компанії. Модель компетенцій – це універсальний ін-
струмент для працівника відділу кадрів, який дозволяє:

1. Підібрати необхідного працівника відповідно до ключових харак-
теристик вакантної посади та культури компанії. Для конкурентоздатної 
компанії дуже важливо, щоб працівники відповідали корпоративній культурі 
компанії та розділяли з нею головні цінності.

2. оцінити ефективність діяльності та використання персоналу. Про-
цес оцінки ефективності працівників опирається на рівні моделі компетенцій 

Таблиця 1 

Рівні компетенцій

Рівень Пояснення

Рівень розуміння.
Працівник розуміє необхідність даних компетенцій, він стараєть-
ся їх проявляти, але це не завжди виходить.

Базовий рівень.
Компетенція розвинута достатньо; працівник проявляє необхідні 
для роботи якості.

Сильний рівень (доповнює 
базовий рівень).

Компетенція може виявлятися в скрутних умовах, при вирішенні 
особливо складних задач.

Лідерський рівень (доповнює 
базовий і сильний рівні).

Працівник задає норми для колективу, коли не тільки він, але і 
інші починають проявляти дану компетенцію; допомагає іншим 
проявляти необхідні навики.
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і визначає подальші дії щодо оціненого працівника. Проте відсутність чіткої 
шкали, по які можна оцінити працівника це суттєвий недолік, тому багато су-
часників сперечаються на рахунок справедливості проведення подібних оцінок 
працівників. оцінка дає змогу виявити «ключових» працівників, для створен-
ня можливого резерву компанії. Даний захід дає «віддачу» в майбутньому пе-
ріоді, оскільки перемістивши працівника на нову посаду, на яку він заслуговує, 
компанія не шукає працівника ззовні, тому економить значні кошти.

оцінка є не тільки можливість для розвитку працівників компанії, а й 
виявлення тих, хто не відповідає власним функціональним обов`язкам.

Модель компетенцій є базою для створення в компанії прозорої сис-
теми кар`єрного розвитку працівників. Програма розвитку має складатись 
окремо для працівників і чітко вказувати на те, які компетенції необхідно на-
бути для певного посади.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки. 
невід’ємним елементом  конкурентоспроможності підприємства є розвиток 
компетенцій персоналу. компетенції доцільно досліджувати на різних рівнях 
організації праці, що дає можливість розрізняти корпоративні компетенції, 
а також управлінські та функціональні компетенції підприємства, що пере-
бувають в ієрархічному зв’язку.

Впровадження моделі компетенцій підприємства створює теоретичне 
підґрунтя для подальшого розвитку методології стратегічного управління та 
методичного інструментарію дослідження необхідних передумов успішного 
довгострокового розвитку сучасного підприємства.
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изучая достижения в области управления персонала, экономики тру-
да, менеджмента кадров, социально-трудовых отношений, социологии, можно 
утверждать о неоднозначности дефиниции человека во всех процессах, где он 
принимает участие. рассматривая человека через призму экономических наук, 
следует отметить несколько категорий, которые его характеризуют через пони-
мание определенного состояния – имеющегося или потенциального.

В связи с этим будем рассматривать категории «человеческие ресурсы», 
«кадры» и «персонал» как определяющие текущее состояние, характеристики 
и свойства человеческих ресурсов в процессе труда.

В свою очередь, более емкими и сложными категориями, будем счи-
тать понятия, характеризующие потенциальную сферу, которая описывается 
категориями: «человеческий потенциал», «кадровый потенциал» и «трудовой 
потенциал». именно они определяют резервы роста, использования челове-
ческих ресурсов предприятия – кадров и персонала.

Сам термин потенциал в справочной литературе характеризуется 
как возможности, имеющиеся силы, запасы, средства, которые могут быть 
использованы. относительно человеческих ресурсов можно его трактовать 
следующим образом: кадры, персонал являются носителями как имеющих-
ся характеристик, так и потенциальных, которые могут быть использованы 
в будущем. Соответственно, существующее положение может переходить в 
потенциальное, который, в свою очередь, определяется характеристиками 
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имеющегося.
из ранее перечисленных категорий наиболее широкой, на наш взгляд, 

является категория «человеческого потенциала». она, по нашему мнению, 
характеризуется имеющимися и / или возможными характеристиками че-
ловека, применение которых возможно в любой сфере деятельности, в том 
числе и в сфере труда. аналогичное понимание приведенное и в работе [1]. 
разграничение категорий человеческого и трудового потенциалов обосно-
вано в работе [2], где трудовой потенциал понимается как подсистема более 
объемной категории  – человеческий потенциал. разделение указанных ка-
тегорий проводится по количественным (статистическим) и качественным 
критериям. В первом случае, отличие заключается в том, что его носителя-
ми являются только трудоспособные граждане, а во втором – все население 
страны, в том числе за пределами трудоспособного возраста. качественное 
различие категорий прослеживается в процессе реализации: сфера вопло-
щения трудового потенциала ограничена трудовой деятельностью, т.е. учас-
тием в экономическом процессе создания материальных и нематериальных 
благ, а человеческий потенциал реализуется в различных видах деятельности, 
связанных не только с трудом, но и с проведением досуга, межличностными 
отношениями, а также в сфере потребления.

Вышеуказанное позволяет сформировать в качестве итога авторское 
видение соотношения человеческого и трудового потенциалов как целого и 
частного. Логика дальнейшего исследования требует определения соотноше-
ния трудового и кадрового потенциалов, понимание которых характеризу-
ется некоторой неоднозначностью. Выделяют несколько подходов: первый 
подход отождествляет данные категории, второй, не отождествляя их, более 
широко трактует трудовой потенциал, чем кадровый.

Представителями второго подхода можно считать авторов [3], 
которые рассматривают трудовой потенциал как величину возможно-
го участия работников в производстве, который изменяется под влия-
нием внутренних и внешних факторов, в условиях заинтересованности, 
исходя из возраста работников, их возможностей, имеющихся знаний и 
профессионально-квалификационных навыков и может быть использована 
для достижения целей как предприятия, так и самих работников. кадровый 
потенциал рассматривается как его составляющая. Подобная точка зре-
ния отражается и в работе [4], хотя и рассматривают данные категории на 
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макроэкономическом уровне, определяя разницу между ними как величину 
потенциальных возможностей квалифицированных кадров, работающих не 
по специальности, неквалифицированных и малоквалифицированных ра-
бочих, а также незарегистрированных безработных. основываясь на таком 
определении разницы указанных категорий, представим авторское видение 
трудового и кадрового потенциала предприятия (рис. 1).

анализируя рис. 1 видим, что человеческий потенциал, через вовле-
чение в процесс труда на предприятии, образует трудовой потенциал пред-
приятия. Пропуская его через квалификационную призму, можем выделить 
работников с высокой степенью квалификации и тех, которые работают по 
специальности. именно они и будут составлять кадровый потенциал пред-
приятия. и часть работников, которая олицетворяет трудовой потенциал, 
но не соответствует критерию высокой квалификации или работает не по 
специальности, составляют резерв повышения кадрового потенциала пред-
приятия. Проведенное исследование позволило установить разницу между 
категориями: «человеческий потенциал», «трудовой потенциал», «кадровый 
потенциал» и сделать вывод о не идентичности указанных понятий.

Только в процессе труда человеческий потенциал приобретает свой-

Рисунок 1 – Разграничение кадрового и трудового потенциала предприятия

Источник: разработано авторами на основе [4]
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ства трудового потенциала относительно его использования на предприятии. 
При этом, соотношение кадрового и трудового потенциала предприятий сле-
дует рассматривать как целое и частное, а их разница количественно может 
определяться как резерв роста кадрового потенциала.
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обґрунтована необхідність застосування нелінійного моделювання 
економічної динаміки в україні. розглянуто методологічні засади нелінійно-
го моделювання економічних процесів та приклади моделей макроекономічної 
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Сучасні тенденції формування, розвитку та трансформації економіч-
них систем як мікро-, так і макрорівня є достатньо суперечливими. різно-
плановість та різнонаправленість їх еволюційних векторів призводить до по-
гіршення прогнозованості економічних явищ. Це пояснюється численними 
чинниками, насамперед незавершеністю ринкових перетворень, ускладнен-
ням структури економіки, поєднанням еволюції та інволюції у процесі госпо-
дарських змін. В науковому ж плані проблема розвитку господарських сис-
тем в більшості випадків розглядається з точки зору можливості вироблення 
адекватних підходів до управління економікою як динамічною системою. 
Тому виникає потреба застосування нелінійного моделювання економічних 
зв’язків та процесів, прийнятних для вивчення можливих станів і тенденцій 
майбутнього розвитку економіки чи окремих галузей, ринків тощо. Матема-
тичні прийоми нелінійного моделювання і прогнозування економічної дина-
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міки мають бути компактними і придатними для моделювання поточного і 
майбутнього стану досліджуваних економічних об’єктів.

Питання математичного моделювання економічної динаміки вивчали 
у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Праці зазначених 
учених становлять методологічну основу моделювання економічної динаміки 
в україні. утім, на часі перехід до нової парадигми моделювання економіч-
ної динаміки, яка покликана стати науковою основою сучасного підходу до 
управління економікою на усіх рівнях.

Сучасний етап розвитку цивілізації об’єктивно можна охаракте-
ризувати як період найбільш глибоких, швидких та контрастних змін як у 
техніко-технологічному, так і в соціально-економічному плані. Інформатиза-
ція суспільства прискорює динамізм еволюційних процесів. Проте аспекти 
пов’язані з визначенням особливостей та характеру еволюційних процесів, 
а також їх ідентифікацією у певних конкретних галузях розкриті достатньо 
поверхово. Водночас класичний інструментарій наукових досліджень вже не 
може достатньо ефективно використовуватись, що свідчить про необхідність 
використання принципово нових підходів до вивчення принципів, тенден-
цій, характеру та особливостей функціонування економічних систем, а також 
прогнозування зміни їх параметрів.

ключові аспекти пов’язані з еволюцією економічних систем достат-
ньо адекватно пояснюються за допомогою системно-синергетичного підходу. 
Синергетичний підхід відкриває дещо специфічні прояви еволюції, такі, як 
нестабільність еволюційного процесу, катастрофічні зміни динаміки еволю-
ційного процесу (тобто коли протягом достатньо обмеженого проміжку часу 
відбувається часом майже необмежена зміна параметрів функціонування 
системи, нелінійність еволюційних процесів та відкритість еволюціонуючої 
системи, зростаючу складність еволюційних форм та всезростаючий коопе-
ративний (коеволюційний) характер розвитку [3-5].

Практика показала, що ортодоксальна економіка виявилась ізольова-
ною як від актуальних проблем практичної макроекономіки, так і від природ-
ничих наук. В такій ситуації впровадження в економіку фізичної методології 
є виправданим.

В науковій літературі відомо багато спроб побудувати економіку за 
зразком природничих наук з використанням математичного моделювання. 
Цей напрямок і отримав назву «фізична економіка». Головні питання, які об-
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говорюються, це питання ринкової економіки: чи є ринкова рівновага єди-
ною, чи можливі переходи між стаціонарними станами і як вони відбува-
ються. Показано, що самодостатня держава при однакових зовнішніх умовах 
може знаходитись в двох стаціонарних стійких станах високопродуктивному 
(ВП) та низькопродуктивному (нП). Переходи між ними проявляються або 
як економічна криза або як економічне чудо. розглядається питання про роз-
поділ елементів суспільства за ліквідними накопиченнями та доходами. По-
казано, що в країні, яка перебуває в нП стані, ці розподіли бімодальні, тоб-
то є бідні та багаті, але середній прошарок практично відсутній. крім того, є 
«хвіст» розподілу, що включає дуже малочисленну групу дуже багатих людей. 
Великий огляд результатів з даної тематики та перелік літературних джерел 
можна знайти, наприклад, в роботі [1,2].

на сучасному етапі розвитку суспільних та соціальних процесів си-
нергетичний підхід набуває все більшої актуальності. По-перше, і на нашу 
думку, найголовніше це те, що синергетичний підхід передбачає наявність 
у соціально-економічної системи (від частини підприємства до глобальної 
економіки) набору стійких станів (спектру атракторів). Тому є можливість, 
використовуючи спеціальний математичний апарат, визначити набір стійких 
станів для досліджуваної системи та стан в якому вона перебуває.

По-друге, принципово новим в синергетичному підході є те, що в будь- 
якому зі стійких станів без достатньо потужних дій (зовні, чи суб’єктивних 
дій з середини), які відхилять систему достатньо далеко від зони рівноваги, 
еволюція її до іншого стійкого стану неможлива. Це передбачає дещо неспо-
дівані наслідки для управління соціально-економічними системами, так як 
означає, що перевести систему (наприклад, національну економіку) в якісно 
новий стан частковими реформами, іншими обмеженими діями за короткий 
час принципово неможливо. без досягнення певного порогового рівня на-
копичення флуктуацій, система не досягне точки біфуркації, а без цього не 
може відбутися перехід у новий стан.

По-третє, хоча синергетика відкидає детермінізм, але дослідження 
траєкторій еволюції соціально-економічних систем може дати багато цінного 
в аспекті відповідей на питання: чому система опинилася в полі дії певного 
атрактора? чим відрізнялися подібні за рангом соціально-економічні систе-
ми з тим же набором атракторів, які пройшовши через точку біфуркації «ви-
пали» на інший атрактор? Відповіді на наведені питання по-новому задають 
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напрямки управління соціально-економічними системами. З цього приводу, 
зауважимо, що, на нашу думку, головним фактором цього є все більша не-
лінійність соціально-економічних систем. остання зумовлена всезростаю-
чою складністю та відкритістю соціально-економічних систем та посиленням 
процесів обміну між ними і зовнішнім середовищем.

Застосування синергетичного підходу не відкидає традиційного ін-
струментарію економіки у випадках дослідження економічних процесів та 
явищ в стійких станах та близьких до них. Синергетичний підхід є допо-
внюючим традиційну методологію економічної науки у випадку досліджен-
ня динаміки та траєкторій розвитку достатньо складних економічних явищ, 
процесів, систем. Синергетичний підхід не може пояснити абсолютно все, що 
відбувається на сучасному етапі в економіці та суспільстві. Проте він дозво-
ляє по-новому пояснити окремі моменти динаміки економічних систем в по-
рівнянні з традиційними методами, а також розкрити сутність окремих скла-
дових в розвитку економічних процесів та явищ, які залишаються за межами 
розгляду при застосуванні «ортодоксальної» економіки.
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развитие кластеров в динамических регионах мира в значительной 
мере содействовало преодолению последствий глобального кризиса 2008-
2010 гг., росту конкурентоспособности и индустриальной кооперации [1]. В 
частности в азии, где китай и Япония с 2011 г. закрепили за собой 3-е место 
в мире за объемами ВВП, процессы формирования и деятельности кластеров 
аквакультуры и рибоиндустрии наглядно демонстрируют эффективность ис-
пользования синергического эффекта сетевой интеграции и рационального 
распределения прав собственности между структурами, связанными с рыб-
ным промыслом и аквакультурой. В структуре морехозяйственного рыбопро-
мышленного комплекса с кластерным устройством реализуется вся техноло-
гическая цепь – от добычи и производства морских водных биоресурсов, их 
переработки, транспортировки к реализации на мировых рынках.

изучение опыта стран-лидеров рыбной индустрии должно пойти в прок 
украине, которая, имея традиционно высокий уровень потребления рыбы и море-
продуктов, береговую морехозяйственную инфраструктуру, инициирует процессы 
относительно возрождения и инновационного развития рыбного хозяйства, как 
приоритетной отрасли национальной экономики, которая позволит возвратить себе 
статус и авторитет морского государства, восстановить экспортный рыбопромыш-
ленный потенциал, обеспечить продовольственную безопасность, в частности через 
создание национальных центров аква- и марикультуры на кластерной основе.
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основоположной целью проекта организации рыбохозяйственного 
кластера «Марикультура черного моря» – является создание зоны рациональ-
ного природопользования черноморского бассейна в единой системе страте-
гического управления для дальнейшего обеспечения стабильного/инноваци-
онного социально-экономического развития прибрежных территорий.

основными задачами реализации данного проекта является:
• создание Центра воспроизводства и культивирования молодняка 

промышленных гидробионтов;
• организация сети средних и малых марикультурных предприятий 

(морских ферм) по культивированию ценных промышленных объ-
ектов – рыбы, моллюсков, водорослей с целью обеспечения сырье-
вой базы для дальнейшей переработки;

• создание Центра по комплексной переработке марикультурного 
сырья (производство медицинских препаратов, баД, пищевых про-
дуктов, кормов и т.п.), произведенного морскими фермами, в соот-
ветствии с международными стандартами качества;

• создание инфраструктуры кластера – берегового хозяйства, центра мони-
торинга и охраны морской акватории, производственной базы и жилья;

• многоуровневая подготовка кадров и активизация научно-
исследовательской деятельности;

• создание рабочих мест и т.п.
успешная реализация мер проекта относительно создания рыбохо-

зяйственного кластера «Марикультура черного моря» в контексте региональ-
ного стратегического управления в первую очередь позволит:

• уменьшить импортозависимость внутреннего рынка и обеспечить 
продовольственную безопасность страны по продуктовому сегмен-
ту «рыба и рыбопродукты»;

• снять или же уменьшить промышленную нагрузку на экосистему 
черного моря, что является естественным источником стратеги-
ческих запасов водных биоресурсов, которые ныне находятся под 
угрозой истощения, а некоторые виды – исчезновения;

• внедрить технологии комплексной глубинной безотходной перера-
ботки морского биологического сырья и обеспечить максимальную 
загрузку производственных мощностей рыбообрабатывающих и 
рыбоперерабатывающих предприятий;
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• осуществить модернизацию существующих и создать ряд новых 
марикультурных предприятий на основе внедрения высокотехно-
логического инновационного производства с целью дальнейшего 
развития регионального рыбного хозяйства;

• создать и обеспечить функционирование единой системы воспро-
изводства промышленно ценных видов гидробионтов на основе 
инновационного развития специализированных репродуктивных 
предприятий (рыбопитомников) с целью сохранения и увеличение 
численности естественных популяций, получение маточного матери-
ала для организации их возпроизводства промышленным образом;

• расширить поликультурное производство морских биоресурсов, в 
частности ценных видов рыб, с целью повышения эффективности 
биологического потенциала водохранилищ;

• надлежащим образом обеспечить мониторинг акваторий и осу-
ществлять мелиорацию прибрежных экосистем;

• обеспечить поступление прямых иностранных и отечественных 
инвестиций в экономику приморских регионов за счет улучшения 
инвестиционной привлекательности и формирования благоприят-
ного инвестиционного микро- и мезосреды.
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CHALLEngES And ProSPECtS For SMALL BUSInESS dEVELoPMEnt 
In tHE SErVICES SECtor

according to usual terminology, the market sector is divided into large, me-
dium and small businessmen. They all have their own and intrinsic interests, which 
define:

• development strategy;
• relations with the state;
• pursued policies.
Small business represents a largest stratum of small business owners who 

define, in a great measure, the level of the country’s social, economic and political 
development.

by their standards of living and social position, they serve the majority of 
the population, and are both the direct producers and consumers of a wide range of 
products and services.

due to a small size, technological, industrial and managerial flexibility, 
small-scale enterprises are able to respond adequately to the variable market condi-
tions.

development of the services sector is accompanied by change in organi-
zational forms and business patterns in different sectors and complex institutional 
environment that is usually characteristic of management.

Growth in prosperity of the population and scientific-technical progress, 
and the rising demand positively influence small business development in this field 
and market relations in the country’s economy.

as the market economy practice shows, a large number of small-scale en-
terprises are created in the services sector, as well as a considerable part of such 
enterprises goes bankrupt and ceases to exist.

under current economic conditions, there exists a significantly stronger 
motivation in the services sector for business activities that is also manifested in the 
economic activities of the consumers. This is associated with lot of problems exist-
ing between the commodity market participants. Shaping of demand for services in 
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developing countries takes place under the action of social motives of adapting to 
the middle class life style. at the same time, organization of small business activi-
ties in the services sector is provided to be the form of realization of self-expression 
need by a person.

in the beginning of the XXi century, small business became a determin-
ing factor for the saturation of the market with goods and services. The developed 
countries are characterized by a high rate of the percentage of small business in the 
aggregate national income. For example, in Germany – 48%, in the uSa – 50%, and 
in japan – 70%. directly or indirectly, small business provides more than 100 mil-
lion americans with the means of subsistence, and the State receives incomes worth 
millions from the profit tax paid by small business.

There are a lot of reasons providing viability and accessibility of small business, 
and assisting to it to compete against large business. These reasons are as follows:

• Equipping the small-scale enterprises with higher scientific level techno-
logical means, which are affordable, and characterized by simplicity of 
the operation, non-standard operations and small scales.

• The ability to meet effectively the requirements by using the knowledge-
intensive types of business services;

• The population’s attitude towards giving more preference to the personal-
ized services in comparison with the standard ones;

Thus, the adaptation to a small-scale, un secular specific demand, the entre-
preneurial spirit, liberty of action, decision-making flexibility, efficiency, relatively low 
prices of goods, and fast capital turnover – these are the significant characteristics, which 
provide competitive ability, viability and development of small business in this field.

The role of small business in the services sector consists in the following:
• Formation of the service quality system and facilitation of developing a 

more flexible and mobile organizational-industrial structures;
• taxation base development;
• Formation of competitive relations. The “steady pressure” of the small-

scale enterprises does not enable the big employers to conclude the 
mutually advantageous contracts;

• Stabilization of economic processes in the country. if the large-scale 
companies raise economic efficiency through large-scale economic 
activities, they mobilize the small-scale enterprises and make them more 
flexible;
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• Fostering optimization of the regional economy’s structure. by their 
specific nature, the small-scale enterprises have a strong regional 
orientation. The small-scale enterprises organize their activities on the 
basis of local market demands and capacities. based on the volume and 
structure of local demand, they contribute to economic development 
of small communities, decrease differences between the center and 
periphery, align mental level of the population and their life style. 

Small business is not aimed at market penetration by exerting a pressure 
upon monopolies, but at filling the empty niches, which are created when the large-
scale companies supply their commodity weights to the markets. The large-scale 
suppliers mostly supply the averaged products that results in creation of unsatisfied 
or semi-satisfied demand. This is what actually a niche of small business is.

rapid rate of introduction of innovations, mobility of technological chang-
es, rapid growth of the services sector, intense price-based and non-price competi-
tion that lead us to price reduction allow for offering customers the higher-quality 
services. besides, this is accompanied by a positive fiscal effect as well.

The small-scale enterprises play very important social role, which consists in:
• creation of a wide range of small business owners;
• Large total number of business owners and workers employed by them;
• new job places creation, and consequently coping with the problem of 

unemployment, a relaxation of social tension, solving the problem of youth 
unemployment;

• changing the life orientation of the general population’s social psychology. 
Small business provides people with an excellent opportunity to discover 
their entrepreneurial skills and demonstrate the market-based mentality;

• The population’s knowledge, skills, energy and willingness to work are 
relatively fully used.

• as of today, two tendencies have been appeared in the services sector:
• The first one – strengthening the role of market regulators in such type 

of services as: transport, telecommunications, finance and credit sphere, 
insurance and trade;

• The second one  – increasing the State’s role in the social and economic 
sectors.

acute problems of the effective social services are solved by giving a certain 
degree of economic independence to government structures.



42

Zbiór artykułów naukowych.

Therefore, small business development in the paid services sector should be 
combined with governmental regulation of socially important services.

The analysis has shown that the main problem of small business develop-
ment is associated with the lack of information support means on a regional level.

The analysis of the development trends in the western countries’ services 
sector allows us for highlighting quite a number of directions, which are of crucial 
importance for Georgian realities:

1) The State should contribute to the development of high-technological 
small businesses. This requires a high educational and professional level 
that will be provided by the adequate study guides;

2) Support of the formation of scientific incubators, techno-parks and 
techno-policies must become the country’s priority. it is useful and 
necessary to be aimed at organization of the efficient forms of small 
business activities, particularly, it is necessary to encourage various 
forms of cooperation of the small-scale enterprises with the large-scale 
companies.

3) in order to protect the local services market against the experienced 
and aggressive foreign competitors, it is necessary to expand the 
international services trading and enter the global market, as well as to 
introduce institutional structural, scientific and technical changes. This 
will contribute to the development of labor resources and maintaining 
a high degree of professionalism.

These conditions should be adequately integrated into the State policies: it 
is necessary to keep the orientation at the material production, social and cultural 
sphere must be funded again that will foster to economic growth and social progress.

Support for small business activities is impossible without adequate infra-
structure. This is a government, public and commercial system, which provides 
small business efficient development in educational, consulting, informational, sci-
entific-technical, industrial, marketing and financial spheres. The elements of this 
system will be and act both with the participation of the State and at the initiative 
of entrepreneurs themselves. The function of small business infrastructure includes 
management and control, funding, implementing communications with State bod-
ies, protection of their interests, training and consulting support.

under current conditions, small business is developing in the following di-
rections:
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I Management and Control;
II. Search for funding, which is carried out by banks, insurance compa-

nies, small business supporting foundations. The main directions of their activities 
are as follows:

• Financial support for business structures;
• Participation in the formation of market infrastructure;
• Fostering entrepreneurial activities, increase in production, strengthening 

the work in the priority fields;
• attracting the local and foreign investments;
• Expertise and competitive selection of leasing service spheres;
• developing the business plans in accordance with international standards 

to attract investments for business development;
• assisting to small business in purchasing the advanced equipment and 

technologies;
• renewal of a business structure and fixed production assets;
• increasing investment efficiency and product marketability;
• Encouraging application of scientific-technical achievements.
III. training activities:
• Educational institutions, adjustment training centers, consulting 

companies;
• international projects.
IV. Integrated support:
• Vocational training of entrepreneurs for communication with banks, 

foundations and other organizations;
• advertising and informational support that includes organization of the 

exhibition center, conduction of awareness-raising seminars, where the 
small business problems will be examined;

• Providing legal services and assistance in business plans developing;
• creation of business incubators and providing the office services (phone, 

fax, e-mail services);
• Lease of production and office spaces. the elements of the business 

support infrastructure are also represented by providing membership 
in the territorial or pro-file-based Entrepreneurs’ association, the 
main goal of which is to protect the interests of small business 
owners.
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Experience of foreign countries demonstrates that small business is situated 
by the objective economic regularities, since it is approximately homogeneous and 
does not depend on peculiarities of political system, the country’s development his-
tory, economy’s branch structure and other factors.

The analysis of the services sector development in western countries allows 
us for highlighting quite a number of directions, which are of crucial importance 
for the country’s economy.

First of all, the State must contribute to the development of that services 
sector, which holds especially significant positions. The high labor cost of most ser-
vices and relative small start-up capital of such organizations foster small business 
development in this field. Thus, the State must encourage in every possible way the 
services sector expanding and contribute to creation of middle class in the country. 
it must give a great deal of attention to the high-technological forms of small busi-
ness. high educational and professional level of work force has also large potential 
for small business development. 
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на сьогоднішній день національна економіка знаходиться в умовах 
політико – економічної кризи та вимушена відповідати на виклики нових, не-
знайомих факторів зовнішнього середовища, адже за всі роки своєї незалеж-
ності наша країна ще не мала досвіду воєнного часу. Ці фактори в конкретних 
ситуаціях по-різному впливають на виробничо-господарську діяльність ві-
тчизняних підприємств промисловості, тому їхні керівники змушені сьогодні 
як ніколи ефективно вирішувати проблеми виживання та розвитку в нових 
умовах, якідиктує зовнішнє середовище.

За останні п’ять років україна вдруге намагається подолати кризо-
вий шок. кожен з шоків мав свої особливості, і основу кожного формували 
свої чинники та складові [1]. Тому актуальним завданням є аналіз динаміки 
соціально-економічного розвитку україни з огляду на основні тенденції роз-
гортання кризових процесів в україні в контексті безконфліктного управлін-
ня на підприємствах в умовах галузевої трансформації.

кожен конфлікт, особливо у підприємницькій діяльності, маючи багато-
гранну природу виникнення та індивідуальний ха рактер впливу на розвиток 
та діяльність окремого підприємства, ґрунтується, перш за все, на розбіжнос-
ті інтересів бізнес-партнерів. Проте, маючи бажання їх контролю, мінімізації 
та згодом ціл ковитого уникнення, набуває актуальності проблема формуван-
ня адекватного до реального середовища механізму мінімізації економічних 
конфліктів, який дозволив би зменшити негативний вплив конфліктних си-
туацій на поточний стан економічної захищеності підприємства та сприяв би 
соціально-економічному розвитку підприємств аграрної сфери україни.
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Виміри економічних деструкцій, які порушують загальний стан рів-
новаги економічного захисту, фіксуватимуться в процесі діагностики ефек-
тивності вирішення економічних конфліктів, розкриваючись у моніторингу 
та оцінюванні невпорядкованих впливах і не в повному обсязі прогнозова-
ної динаміки коливань показників – критеріїв ефективності діяльності під-
приємств галузі. Це потребує опрацювання концептуальних підходів щодо 
суттєво звуженої дефініції «економічні конфлікти» та формування методоло-
гічного підходу щодо діагностики ефективності їх вирішення як перехідно-
го стану досягнення економічного захисту інтересів та нарощення ринкової 
вартості бізнесу аграрної сфери.

хома І.б. вирішення економічних конфліктів пов’язує із вирішенням 
прикладних економіко-математичних методів і моделей, які придатні для пе-
ревірки точності результатів системної діагностики економічної захищеності 
підприємства та дослідити, які з них разом із обраними критеріями дозволяють 
управляти і контролювати оптимальний рівень економічної захищеності[3] В 
такому контексті економічні конфлікти характеризуються як такі, що систем-
но відповідають за захист якості перебігу основних видів діяльності підпри-
ємства в розрізі забезпечення переважної частки доходу від виробництва і 
збуту інноваційної продукції, зміни величини і складу власного і позиченого 
капіталів або розширюють економічний потенціал, забезпечуючи побудову 
максимально адаптованого механізму для ефективних управлінських рішень 
щодо економічної захищеності.[2] характеризуються певним рівнем ризику 
в процесі нарощення ринкової вартості бізнесу, що в свою чергу спонукає до 
вивчення економічних конфліктів у розрізі матеріальної, нематеріальної та 
латентної складових її формування. концептуальні основи фінансового ме-
неджменту та зарубіжна практика світових лідерів аграрного виробництва 
свідчать, що в процесі вирішення економічних конфліктів при ефективному 
прийнятті управлінських рішень щодо формування та використання фінан-
сових ресурсів, власники бізнесу прогнозують позитивний ефект. отже, еко-
номічні конфлікти як економічна категорія, що існує у контурах економічних 
відносин суб’єктів аграрної сфери, характеризуються альтернативою прояву, 
що може визначатися як отриманням певного прогнозованого доходу за пев-
ного рівня ризиків, так і фінансовими втратами.

Виходячи із альтернативності їх прояву, економічні конфлікти існу-
ють в процесі ефективного формування та використання активів та структу-
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рою капіталу підприємств, оскільки визначають ефективність використаних 
фінансових джерел формування активів та їх походження у розрізі власних 
та залучених. через те, економічні конфлікти приймають участь у процесі де-
синхронізації та розбалансування фінансових та інвестиційних потоків, охо-
плюють домінантні сфери у розрізі стратегії управління підприємствами, що 
перетинаються із прийнятним рівнем ризикованості комерційних операцій, 
який визначається менталітетом власників бізнесу.
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наразі стратегічним партнером україни у плані міжрегіонального 
співробітництва є Польща. Сучасні процеси українсько-польського співро-
бітництва супроводжуються перешкодами та проблемами, які проявляються 
у асиметрії та непропорційності параметрів зовнішньої торгівлі між регіона-
ми україни та Польщі, низькій інвестиційній активності регіонів та науко-
місткості міжрегіональних програм і проектів. Стан українсько-польських 
відносин, підтримка Польщею інтересів україни в ЄС, взаємна зацікавленість 
у співпраці дозволяють визначити співробітництво україни та Польщі як 
форму реалізації моделі структурної інтеграції, що базується на поглибленні 
співробітництва в найбільш перспективних секторах [2].

Слід відзначити динамічний, поступальний характер розвитку 
українсько-польського співробітництва, що обумовлюється збігом націо-
нальних інтересів країн-сусідів у багатьох сферах, їхніми глибинними істо-
ричними та культурними зв’язками.

республіка Польща є найбільшим торговельним партнером україни 
серед країн Центрально-Східної Європи та займає за результатами 2015 року 
четверте місце серед країн-партнерів (рис. 1).
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За 6  міс. 2015  року обсяги зовнішньої торгівлі товарами україни з 
республікою Польща склали 1994,9 млн. дол. та у порівнянні з аналогічним 
періодом 2014 року зменшились на 32,3%. При цьому рівень українського екс-
порту до рП становив 929,4 млн. дол., та у порівнянні з аналогічним періодом 
2014 року зменшився на 37,7%. обсяги польського імпорту до україни склав 
1065,5 млн. дол., та у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшився 
на 26,8%. обсяги зовнішньої торгівлі послугами україни з республікою Поль-
ща за результатами 6  міс. 2015  року впали на 27,0% від аналогічного рівня 
2014 року і склали 128,9 млн. дол. рівень українського експорту послуг до рП 
за 6 міс. 2015 року склав 84,3 млн. дол. (спад на 20,3%), а рівень польського 
імпорту послуг до україни – 44,6 млн. дол. (спад на 39,7%) [1].

у рамках україно-польських відносин активно здійснюється 
інвестиційна діяльність. Так, станом на 1  жовтня 2015  р. обсяги польсь-
ких інвестицій в україні становили 793,4 млн. дол., що складає 1,8% від за-
гального обсягу іноземних інвестицій в україну. З початку 2015 р. польські 
інвестиції скоротилися на 37,8  млн. дол. Пік інвестицій було зафіксовано 
1 липня 2013 року – на рівні 945,3 млн. дол. [3].

Виходячи з проведеного дослідження констатуємо, що з метою по-
дальшого розвитку українсько-польського співробітництва необхідно: ви-
значити пріоритетні напрями активізації українсько-польської співпраці, яка 

Рисунок 1 – Основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі товарами за 8 місяців 

2015 року, млн. дол. США [1]
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покликана сприяти поширенню в україні європейського досвіду господарю-
вання; удосконалити інституційне забезпечення та інфраструктуру міжрегі-
онального співробітництва; змінити організаційні повноваження місцевих 
органів влади у сфері міжнародного та транскордонного співробітництва; 
співробітництво має ґрунтуватися на добре спланованій, продуманій та зба-
лансованій політиці, яка б давала змогу реагувати на зміни економічної і по-
літичної ситуації в обох країнах.

Таким чином, двостороннє співробітництво є важливою складовою 
стратегічного партнерства україни та республіки Польща, ефективним засо-
бом європейської інтеграції україни, а також практичним механізмом впро-
вадження європейських стандартів на регіональному та місцевому рівнях.
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UnIVErSItyBUSInESS CooPErAtIon  
AS A nEw ForM oF yoUng EntrEPrEnEUrS SUPPort

in this article author examined international experience of modern coopera-
tion such as university-business cooperation. This form is a great tool for support young 
entrepreneurs that don’t have much experience, information and money for their own 
business and this cooperation can be or free of charge in the early years of business-life 
or have a low cost.

Keywords: small and medium enterprise, start-up, institutions, cooperation.

in developed countries scientific institutions for a long time ago became 
a legitimate business entity that can exercise capitalization of their own scientific 
research by participating in the market of innovative solutions through the transfer 
to a small and medium enterprises (SmE’s) its intellectual property. This scientific 
institutions help young people to create their first start-up, provide great support 
not only from transferring their intellectual property, but also making financial sup-
port to small and medium enterprises.
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but here, it should be noted that the development of such forms of insti-
tutional cooperation, as a ubc (university-business cooperation) – partnerships 
between universities and enterprises in each country is uneven. united States of 
america is the only country that has made considerable progress in the development 
of such forms of interaction. yes, constantly many countries monitored drivers and 
barriers that affect the formation of such interaction, such as team of researchers 
from the London School of Economic and Political Science with the support of the 
Eu [1], Global Entrepreneurial monitor (GEm) [2] and others.

but only in uSa [3] this form of cooperation most developed and culti-
vated. The most famous partnerships in the framework of ubc are:

1. cact (center for advanced ceramic technology at alfred 
university)  –engaged of industrial cooperation with construction companies; 
assist public companies in new york to save and create new workplaces, increase 
their profitability through research into new approaches to the processing ceramic 
materials.

2. Fit (Fashion institute of technology’s «School of business and 
technology») – hire teachers with practical business experience; conducting Pr-
actions and develop a marketing strategy to promote products; help businesses that 
produce cosmetics, light industry products to enter to the new markets in new york 
and other uS cities. They have financial support from the company «L’oreal».

3. SFc (Silicon Flatirons center for Law, technology and Entrepreneurship 
at colorado university Law School)  – create a platform for the implementation 
of innovative projects at the local, national and international level; support of 
creating start-ups by the young people and act as a catalyst for the introduction 
of collective entrepreneurship; make a significant contribution to local economic 
and social development; help students become more attractive for employers and 
to understand himself as an entrepreneur by developing their entrepreneurial skills 
and creative thinking.

4. StartX (StartX at Stanford university) – providing business education for 
those who want to become entrepreneurs (including undergraduates, Phd-students 
and teacher stuff) to implement and accelerate convergence between theory and 
practice.

based on their experience we can noted that there are certain drivers and 
barriers of such cooperation between universities and enterprises, and this coopera-
tion can have some external and internal impact (Fig. 1).
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Such universities received financial resources from many sources, not just 
from its activities, but also from entrepreneurial activity of their students, from 
business partners, alumni, businesses and public authorities. These are not all types 
of financial revenues, which do not include winning grants, scholarships, invest-
ments in research and development and others.

whereas the Eu and ukraine, the interaction between scientific institutions 
and businesses in its early stages of development. we can say that in ukraine started 
legal registration of main limits for such cooperation through the adoption of a new 
law about research and innovation actions, in which universities will have the op-
portunity of capitalization their own intellectual capital.

So we can name the following factors that have direct influence to the de-
velopment of such cooperation, namely: uncertainty of receiving benefits, signifi-
cant barriers of interaction, lack of a clearly defined mechanism for this kind of 
interaction, lack of the experience of implementation scientific innovations and the 
sale of its intellectual property, only big enterprises agree on such cooperation with 
strategic purpose for the further their development, and SmE’s nowadays don’t un-
derstand what benefits they can get from such interaction.

Fig. 1. Drivers and barriers of the partnership development between universities and business (UBC)
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there are currently large areas of peat deposits, leaving the industrial 
exploitation on the territory of ukraine. as a result of the development of these 
peatlands, former swamp stopped performance of their inherent functions of 
biosphere, causing a number of environmental challenges, including the sur-
rounding areas, in particular: breach of landscapes and hydrological regime, 
increasing threats to biodiversity, increased greenhouse gas emissions, increas-
ing peat fires, etc. in this regard, an important task is to organize sustainable 
use and reclamation of industrially produced peat deposits, because being in 
drained condition after the exploitation, they continue to have a negative im-
pact on the ecosystem.

high dynamics of natural climatic, market, organizational and technologi-
cal conditions for the use of industrially produced peat deposits, determine the need 
to create tools of environmental and economic evaluation and selection of the reme-
diation directions for obtaining capabilities of timely and efficient decision-making 
in this field. tools operation involves performing following steps (Fig. 1): analyzing 
the conditions for the use of industrially produced peatland; making a decision on 
the need to find the optimal variant (type) to use the industrially produced peat-
land; formation of reclamation directions of industrially-produced peatland, for the 
relevant type of their mastering taking into account the comprehensive assessment 
of factors; assessment of reclamation directions of industrially manufactured peat-
land; choosing and implementing the optimal reclamation direction of industrially 
manufactured peatland.
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justification of nature management rationality in developing dehydrated 
peat deposits should be carried out using established dependence of the value of 
environmental and economic costs and effects on the types of industrial and envi-
ronmental activities at different ways of influence on peatland considering compre-
hensive assessment of the factors that affect their expensiveness [1; 2].

So, to find the most efficient revegetation directions of industrially manu-
factured peatlands, the methodological approach was developed, based on the iden-
tification of possible ways to use them, as well as the establishment of the composi-
tion and significance of factors that have a significant impact on their effectiveness. 
Therefore, to identify, systematize and evaluate the factors that are important for 
expensiveness of identified revegetation directions of industrially-produced peat-
lands, appropriate studies were conducted. as a result, our research found that six 
homogeneous groups of factors affect the expensiveness of different ways to use 
dehydrated peat deposits: geomorphological, hydrological, industrial, territorial, 
natural climatic, social and economic.

 

Determining factors influencing the effectiveness of 
remediation of industrially produced peatlands 

Analysis of the influence of factors on the 
effectiveness of different remediation directions  

 

Formation of types of use and remediation 

Ecological and economic assessment and justification 
of remediation directions feasibility 

 

Choosing the optimal option of revegetation 

 

 

IMPLEMENTATION OF OPTIMAL DIRECTIONS OF 
RECULTIVATION OF INDUSTRIALLY-PRODUCED PEATLANDS 

 

І stage 

 

ІІ stage 

 

ІІI stage 

 

ІV stage 

 

V stage 

Fig.1. The algorithm of environmental and economic assessment and selection of directions in 

revegetation of industrially produced peatlands

Source: adapted by [2]. 
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as a result of the research, we found that different combinations of impor-
tant factors that characterize both quantitative and qualitative aspects and features 
of this sphere of activity influence the expensiveness of each of three revegetation 
directions of industrially produced peatlands.

to assess the combined effect of factors on costs in various revegetation 
directions of industrially manufactured peatlands, we proposed to use the expres-
sion [2]:
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where: F d  – a complex index of the factors impact assessment on the expen-
siveness of direct revegetation of industrially-produced peatlands, the share of un.;

d – index of the revegetation direction of industrially-produced peatlands;
g – index of the factor, affecting the expensiveness of revegetation direction of 

industrially-produced peatlands;

( )dgf  – the magnitude of factor value, affecting the expensiveness of reveg-
etation directions of industrially-produced peatlands, un.;

dG - number of factors, affecting the expensiveness d revegetation directions 
of industrially-produced peatlands, un.

reproduced expression represents the difference between the ratio of the total 
size of values of factors affecting to the amount of their maximum possible values for 
one of revegetation direction of industrially-produced peatlands and their average val-
ue. Through this expression, it is possible to determine the relativein relation to average 
assessment, the value of increase or decrease of production and environmental costs for 
each of the considered directions of revegetation of industrially-produced peatlands.
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