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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается актуальность и сущность эффективной маркетинговой коммуникационной 
политики педприятия, которая является одним из существенных и сложных этапов процесса маркетинга. Выделены 
основные действенные инструменты коммуникационной политики. Исследованы этапы разработки эффективной ком-
муникационной программы в современных условиях.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинговая политика коммуникаций, средства маркетинговых 
коммуникаций, средства стимулирования продажи, эффективная коммуникационная программа.

THE ACTUAL ASPECTS OF THE EFFICIENT MARKETING  
COMMUNICATION POLICY FORMATION AT THE ENTERPRISE

Summary. The paper considers the relevance and essence of an effective marketing communication policy of the company, 
which is one of the most important and most complex stages of the marketing process. The auther highlights the main tools of 
communication policy. The stages of effective communication program in modern conditions are investigated.

Key words: marketing communications, communication marketing policy, means of marketing communications, means of 
sales stimulation, effective communication program.
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ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

Анотація. Стаття присвячена формуванню методичного інструментарію індикативного оцінювання як основи для 
управління інвестиціями в реальний сектор. Встановлено, що управління інвестиціями в реальний сектор має ґрунту-
ватися на ретельному оцінюванні інвестицій в реальний сектор та результатів його функціонування. Визначено інди-
катори інвестицій та результатів функціонування реального сектору. Визначено порядок розрахунку показників за об-
раними індикаторами оцінки. Розглянуто підходи та методи, що мають застосовуватися на кожному блоці методичного 
інструментарію індикативного оцінювання.

Ключові слова: реальний сектор, управління, інвестиції, індикатор, індикативне оцінювання.

Вступ та постановка проблеми. У сучасних умо-
вах інвестиції відіграють величезну роль. Це пов’язано 
з тим, що хоча інвестиції і не можна вважати панаце-
єю від усіх недуг економіки, однак вони можуть стати 
стимулом, здатним створити поштовх для прискорення 
розвитку і зростання національної економіки. Водно-
час інвестування відбувається в складних умовах, що 
вирізняються суперечливим характером перетворень 
у різних сферах суспільного життя, високим їх дина-
мізмом та турбулентністю. За таких умов зростає роль 

управління інвестиціями в різних секторах національ-
ної економіки.

Оцінювання є невід’ємним елементом управління. 
При цьому все частіше під час формування підходів до 
оцінки виникає потреба комбінування методичної бази 
шляхом наповнення її різними підходами та методами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ні і практичні аспекти управління інвестиціями розгляда-
лись у роботах багатьох науковців, таких як Н. Дворяшина 
[1, с. 263–267], Л. Диба [2], Л. Коваль [3, с. 56–59], С. Оні-
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кієнко [4, с. 61–66], С. Погасій, О. Познякова, Ю. Красно-
кутська [5], О. Поліщук, Я. Видай [6], А. Череп, Г. Рурк 
[7, с. 48–52] Водночас слід зазначити, що більшої уваги 
заслуговує проблема оцінювання, здатного створити базу 
для управління інвестиціями в реальний сектор.

Метою статті є формування методичного інструмен-
тарію індикативного оцінювання інвестицій в реальний 
сектор та результатів його функціонування як основи для 
управління інвестиціями в реальний сектор національної 
економіки.

Результати дослідження.
Метою проведення індикативного оцінювання є отри-

мання достовірних даних, на основі яких стане можливим 
формування бази для вироблення управлінських ініціатив 
проактивного характеру у сфері управління інвестиціями 
в реальний сектор національної економіки. 

Проведення такого оцінювання передбачає: здійснен-
ня індикативного оцінювання результатів функціонування 
реального сектору; здійснення індикативного оцінювання 
інвестицій в реальний сектор.

Незважаючи на різні об’єкти пізнання, індикативне 
оцінювання результатів функціонування реального сек-
тору та індикативне оцінювання інвестицій в реальний 
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сектор здійснюються на основі методичної бази, що скла-
дається з однакових блоків та передбачає використання 
однакових підходів та методів. Склад методичної бази ін-
дикативного оцінювання у сфері управління інвестиціями 
в реальний сектор наведений на рис. 1.

Першим блоком, що входить до складу методичної 
бази індикативного оцінювання, є вибір індикаторів, з до-
помогою яких таке оцінювання має здійснюватися. З огля-
ду на те, що для вибору індикаторів нами пропонується 
використовувати сигнальний підхід, виникає необхідність 
визначити ті аспекти досліджуваних предметів пізнання, 
які є цікавими з погляду мети нашого дослідження. 

Задля цього може використовуватися один з еврис-
тичних методів, а саме метод ключових запитань, згідно 
з яким дослідник, керуючись своїм накопиченим досві-
дом, визначає питання, на які необхідно отримати відпо-
віді у процесі оцінювання, і встановлює індикатори, які 
дозволять такі відповіді отримати.

Керуючись методом ключових запитань, було визна-
чено аспекти, які потребують висвітлення в процесі оці-
нювання, та встановлено індикатори результатів функці-
онування реального сектору національної економіки з їх 
розподілом на статичні та динамічні (табл. 1).

Рис. 1. Методичний інструментарій індикативного оцінювання у сфері управління інвестиціями в реальний сектор
Джерело: побудовано автором
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Таким чином, статичні індикатори результатів функці-
онування реального сектору відбивають досягнутий рівень 
отриманих результатів (індикаторами рівня результатів), а 
динамічний – зміну отриманих результатів порівняно з по-
переднім періодом (індикаторами зміни результатів). 

У такий же спосіб було визначено індикатори інвести-
цій в реальний сектор національної економіки (табл. 2). 

Статичні індикатори інвестицій в реальний сектор наці-
ональної економіки відбивають обсяги залучених на задо-
волення потреб його функціонування інвестицій (індикато-
ри обсягів інвестицій) та віддачу від їхнього використання 
(індикатори віддачі інвестицій), а динамічні – зміну обся-
гів та віддачі інвестицій порівняно з попереднім періодом  
(індикатори зміни обсягів та віддачі інвестицій).

Блок 2 методичної бази передбачає здійснення форму-
вання системи показників оцінки, в межах якого має бути 
побудована система показників оцінки результатів функ-
ціонування реального сектору, а також система показни-
ків оцінки інвестицій у реальний сектор. 

Порядок формування обох систем показників є однако-
вим і передбачає, по-перше, виокремлення показників, які 
характеризують реальний сектор та основні види діяльнос-
ті, що входять до його складу, а по-друге, вибір найбільш 
інформативних показників за індикаторами оцінки.

Вивчення статистичних матеріалів, підготовлених фа-
хівцями Державної служби статистики, що стосуються со-
ціально-економічного становища України, дало змогу не 
лише виокремити основні показники, що можуть викорис-
товуватися з метою індикативного оцінювання результатів 
функціонування реального сектору національної економі-
ки, але й розподілити їх на уніфіковані та диференційовані.

Уніфіковані показники, які можуть бути використані 
для оцінки як результатів функціонування реального секто-
ру загалом, так і всіх видів економічної діяльності, що вхо-
дять до його складу: обсяг валової доданої вартості, створе-
ної в реальному секторі (загалом та за видами діяльності); 
обсяг доходів, отриманих працівниками реального сектору 
(загалом та за видами діяльності); обсяг виготовленої про-
дукції підприємствами реального сектору (загалом та за 
видами діяльності); обсяг реалізованої продукції підприєм-
ствами реального сектору (загалом та за видами діяльнос-

Таблиця 1
Визначення індикаторів результатів функціонування реального сектору національної економіки

Ключове питання Вид індикаторів Індикатори
Яким є досягнутий рівень результатів функціонування 
реального сектору? Статичні Індикатори рівня результатів 

функціонування реального сектору
Якою є динаміка результатів функціонування реального 
сектору в поточному році порівняно з попереднім? Динамічні Індикатори зміни результатів 

функціонування реального сектору
Джерело: побудовано автором 

Таблиця 2
Визначення індикаторів інвестицій в реальний сектор національної економіки

Ключове питання Вид індикаторів Індикатори
Яким є обсяг інвестицій, залучених на потреби реального 
сектору?

Статичні 

Індикатори обсягу інвестицій  
в реальний сектор

Якою є віддача від використання інвестицій в реальному 
секторі національної економіки?

Індикатори віддачі від 
використання інвестицій  
в реальний сектор 

Якою є динаміка обсягів інвестицій, залучених на потреби 
реального сектору, в поточному році порівняно з попереднім?

Динамічні 

Індикатори зміни обсягів інвестицій 
в реальний сектор

Якою є динаміка віддачі від використання інвестицій  
в реальному секторі в поточному році порівняно з попереднім?

Індикатори зміни віддачі інвестицій 
в реальний сектор

Джерело: побудовано автором

ті); фінансові результати до оподаткування підприємств ре-
ального сектору (загалом та за видами діяльності); викиди 
забруднюючих речовин стаціонарних джерел забруднення, 
що належать до реального сектору (загалом та за видами 
діяльності). Ці показники мають статичний характер, проте 
на їх основі можуть розраховуватися індекси зміни, що дає 
змогу оцінити динамічний аспект індикаторів результатів 
функціонування реального сектору. 

Крім уніфікованих показників, у статистичних матеріа-
лах використовується низка диференційованих показників, 
що характеризують результати функціонування окремих 
видів діяльності, які входять до складу реального сектору, 
а також індекси їхньої зміни: обсяг промислової продукції 
(характеризує результати функціонування промислових 
підприємств); обсяги продукції сільського господарства 
(характеризує результати функціонування сільськогосподар-
ських підприємств); обсяг будівельних робіт (характеризує 
результати функціонування будівельних підприємств); ван-
тажооборот та пасажирооборот (характеризують результати 
функціонування транспортних підприємств); оптовий това-
рооборот та оборот роздрібної торгівлі (характеризують ре-
зультати функціонування торговельних підприємств).

Як видно з наведеного вище переліку диференційова-
них показників, вони відображають результати функціо-
нування далеко не всіх видів економічної діяльності, що 
входять до складу реального сектору.

Для того щоб вирішити, які показники варто викорис-
товувати для оцінки результатів функціонування реально-
го сектору національної економіки, нами було проведено 
експертне опитування серед фахівців Міністерства еконо-
мічного розвитку та торгівлі.

До початкового складу експертів було внесено 20 пред-
ставників, серед яких було відібрано 10 експертів із най-
вищим рівнем компетентності. Після відбору експертів 
було проведено багатоцільове експертне опитування. 

Першою метою експертного опитування, про яку вже 
було згадано раніше, є вибір показників, що увійдуть до сис-
теми оцінки результатів функціонування реального сектору. 

Для цього було сформовано три переліки показників 
оцінки результатів функціонування реального сектору на-
ціональної економіки:
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1) до першого переліку увійшли лише уніфіковані 
показники оцінки результатів функціонування реального 
сектору національної економіки;

2) до другого переліку увійшли лише диференційо-
вані показники оцінки результатів функціонування реаль-
ного сектору національної економіки;

3) до третього переліку були віднесені як уніфіковані, 
так і диференційовані показники оцінки результатів функці-
онування реального сектору національної економіки;

Експертам було запропоновано оцінити наведені сис-
теми показників на предмет їхньої відповідності вимогам 
до побудови системи показників оцінювання за 5-баль-
ною шкалою.

На основі оцінок експертів було розраховано середній 
бал по кожному з переліків показників. Як видно з даних 
таблиці 3, найвищий середній бал отримав перелік показ-
ників оцінки, що складається з уніфікованих показників. 
Саме цей перелік буде в подальшому використовуватися 
для індикативного оцінювання.

Побудована система показників, що містить показни-
ки за індикаторами рівня та зміни результатів функціону-
вання реального сектору національної економіки, де:

1) показники за економічними результатами: обсяг 
валової доданої вартості, створеної в реальному секторі 
загалом та за кожним видом економічної діяльності; обсяг 
виготовленої продукції підприємствами реального секто-
ру загалом та за кожним видом економічної діяльності; 
обсяг реалізованої продукції підприємствами реального 
сектору загалом та за кожним видом економічної діяль-
ності; фінансові результати до оподаткування підпри-
ємств реального сектору (прибуток та збиток) загалом 
та за кожним видом економічної діяльності;

2) показники за соціальними результатами: обсяг до-
ходів, отриманих працівниками реального сектору зага-
лом та за кожним видом економічної діяльності; кількість 
працевлаштованих працівників в реальному секторі та за 
кожним видом економічної діяльності;

Таблиця 3
Оцінка експертами переліків показників, призначених для оцінки результатів  

функціонування реального сектору

Вимога до побудови системи показників

Оцінка відповідності цій вимозі
Перелік 

уніфікованих 
показників

Перелік  
диференційованих 

показників

Поєднання уніфікованих 
та диференційованих 

показників
Обмежена кількість показників 4,6 4,9 2,8
Всебічна характеристика функціонування 
реального сектору 4,5 2,5 4,8

Можливість здійснення комплексної оцінки  
з урахуванням ступеня узгодженості показників 4,9 2,6 3,8

Відображення показниками лише суттєвих 
характеристик 4,7 3,5 3,9

Вимірність показників 5 5 5
Достатня точність показників 4,8 3,8 4
Можливість достовірної оцінки 4,7 3,7 4
Доступність даних для обчислення показників 5 5 5
Прикладний характер 4,8 3,8 4
Підконтрольність показників 4,5 4,5 4,5
Можливість врахування статичного  
і динамічного аспектів 5 5 5

Середня оцінка відповідності вимогам 4,8 4,0 4,2
Джерело: побудовано автором

2) показники за екологічними результатами: викиди 
забруднюючих речовин стаціонарних джерел забруднен-
ня в реальному секторі загалом та за кожним видом еконо-
мічної діяльності; викиди діоксиду вуглецю стаціонарни-
ми джерелами забруднення в реальному секторі загалом 
та за кожним видом економічної діяльності; обсяги утво-
рених відходів у реальному секторі та за кожним видом 
економічної діяльності.

За кожним показником за статичним індикатором ви-
значається індекс зміни відповідного показника, що від-
повідає індикатору динамічного характеру.

Крім того, експертам було запропоновано оцінити до-
цільність застосування сформованого на основі вивчення 
статистичних матеріалів переліку показників, що відпо-
відають індикаторам обсягу та віддачі інвестицій в реаль-
ний сектор національної економіки, а також індикаторам 
їхньої зміни, який включає: обсяги інвестицій в реальний 
сектор національної економіки загалом та за видами еко-
номічної діяльності; величину прибутку на гривню інвес-
тицій у реальному секторі загалом та за видами економіч-
ної діяльності; індекс зміни обсягів інвестицій у реальний 
сектор національної економіки загалом та за видами еко-
номічної діяльності; індекс зміни прибутку на гривню ін-
вестицій у реальному секторі загалом та за видами еконо-
мічної діяльності.

На основі обробки результатів опитування було вста-
новлено, що більшість експертів (85%) вказала на можли-
вість використання запропонованого переліку показників 
у поданому вигляді. Таким чином було сформовано систе-
му показників, що відповідають індикаторам інвестицій 
в реальний сектор національної економіки.

Наступний блок передбачає здійснення розрахунку 
показників за індикаторами оцінки. При цьому на основі 
аналітичного підходу відбувається розрахунок показників 
за статичними індикаторами з використанням статистич-
ного методу та динамічними індикаторами з використан-
ням індексного методу.
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Четвертий етап передбачає розрахунок значень статич-
них та динамічних індикаторів оцінки та їх зведення в інте-
гральний індикатор. Саме на цьому етапі використовується 
індикативний підхід, що передбачає застосування методів 
нормалізації та агрегування значень показників. Одним із 
найпоширеніших методів нормалізації є метод, що ґрун-
тується на застосуванні психофізичної шкали Харрінгтона 
[8, с. 147–154], яка встановлює відповідність між якісною 
оцінкою параметра та його кількісним значенням. 

Нормовані значення показників зводяться за методом 
середньої арифметичної простої. Таким чином визна-
чаються в межах індикативного оцінювання результатів 
функціонування реального сектору: значення індикатора 
рівня результатів функціонування за видами діяльності 
та за реальним сектором загалом; значення індикатора 
зміни результатів функціонування за видами діяльності 
та за реальним сектором загалом.

У межах індикативного оцінювання інвестицій в ре-
альний сектор за аналогічною методикою визначаються: 
значення індикаторів обсягів інвестицій та віддачі від їх-

нього використання; значення індикаторів зміни обсягів 
інвестицій та віддачі від їхнього використання.

На основі отриманих значень індикаторів визначаєть-
ся інтегральний індикатор результатів функціонування 
реального сектору та інтегральний індикатор інвестицій 
у реальний сектор. Для цього пропонується застосовувати 
середньоарифметичну просту.

Останній блок передбачає здійснення інтерпретації 
значень інтегральних індикаторів результатів функціону-
вання реального сектору та інвестицій в реальний сектор. 
Здійснювати таку інтерпретацію пропонується з ураху-
ванням шкали Харрінгтона. Її використання є закономір-
ним, адже саме функція Харрінгтона лежала в основі нор-
малізації показників за індикаторами оцінки.

Висновки. Таким чином, сформовано методичний ін-
струментарій індикативного оцінювання, що є підґрунтям для 
проведення оцінювання інвестицій в реальний сектор та ре-
зультатів функціонування реального сектору, що дає змогу 
сформувати базу для розроблення управлінських ініціатив 
проактивного характеру за видами економічної діяльності.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНДИКАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Аннотация. Статья посвящена формированию методического инструментария индикативной оценки как основы 
для управления инвестициями в реальный сектор. Установлено, что управление инвестициями в реальный сектор 
должен основываться на тщательной оценке инвестиций в реальный сектор и результатов его функционирования. 
Определены индикаторы инвестиций и результатов функционирования реального сектора. Определен порядок расчета 
показателей по индикаторам оценки. Рассмотрены подходы и методы, которые должны применяться на каждом блоке 
методического инструментария индикативного оценивания.

Ключевые слова: реальный сектор, управление, инвестиции, индикатор, индикативное оценивание.

FORMATION OF THE METHODOLOGICAL TOOLKIT OF INDICATIVE EVALUATION  
AS A BASIS FOR INVESTMENT MANAGEMENT IN THE REAL SECTOR

Summary. The article is devoted to the formation of methodical toolkit of indicative evaluation as a basis for investment 
management in the real sector. It has been established that investment management in the real sector should be based on 
a thorough evaluation of investments in the real sector and the results of its operation. Indicators of investment and results 
of functioning of the real sector are determined. The order of calculating the indicators according to the chosen indicators of 
estimation is determined. Approaches and methods to be applied at each block of methodical tools of indicative estimation are 
considered.

Key words: real sector, management, investments, indicator, indicative evaluation.


