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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Діяльність підприємства має бути спрямована не тільки на отримання 

прибутку, але й на зростання вартості підприємства, оскільки це є критерієм 

успішного функціонування підприємства. В науковому дослідженні визначено 

різноманіття методів та моделей оборотних активів підприємства, 

розглянуто їх класифікацію, інструменти та основні етапи управління, задля 

здійснення ефективного управління оборотними активами підприємства. 

Ключові слова: оборотні активи підприємства, класифікація оборотних 

активів, метод ABC, метод нормування, коефіцієнтний метод, аналітичний 

метод. 

В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавленні в стабільному 

функціонуванні, їх розвиток  залежить від вмілого формування і використання 

оборотних активів. Для того, щоб досягти високих результатів потрібна чітко 

побудована, обґрунтована й ефективна політика управління активами. Система 

управління оборотними активами як важливим елементом підвищення 

ефективності функціонування підприємств, і як наслідок всієї економіки 

України, набуває особливої актуальності. 

Метою роботи є розгляд особливостей методичних підходів та 

інструментів  управління оборотними активами . 

Ефективне управління оборотними активами підприємства дозволяє 

визначити: 
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- оптимальний обсяг та структуру оборотних активів; 

- мінімізувати витрат на фінансування та підтримку певного їх обсягу; 

- визначити аспекти управління чистим оборотним капіталом 

підприємства; 

- забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства; 

- сформувати оптимальний обсяг товарно-матеріальних запасів; 

- оптимізувати управління дебіторською заборгованістю та грошовими 

коштами тощо. 

У вітчизняній і закордонній практиці при управлінні оборотними активами 

використовують різні методи такі як: метод АВС, метод нормування, 

оптимізації та метод коефіцієнтів [2]. 

Розглянемо перший метод, метод АВС, передбачає розподіл факторів що 

впливають на витрати на продукцію, витрат на реалізацію або інших проблем за 

питомою вагою. І підприємство таким чином розглядає який з факторів варто 

знизити, для зниження проблеми на які варто зосередити увагу [3]. 

Метод нормування – це процес обчислення тієї частини оборотних активів, 

яка необхідна підприємству для забезпечення нормального, безперервного 

процесу виробництва, реалізації продукції та послуг. 

Норматив – це мінімальний розмір власних оборотних активів у 

грошовому вираженні, необхідний підприємству для забезпечення нормального 

безперервного процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків. 

Нормативи власних оборотних активів мають ураховувати потреби 

підприємства в активах не тільки для основної діяльності, а й для капітального 

ремонту будинків, споруд, що виконується господарським способом, а також 

для допоміжних підприємств та інших служб підприємств, що не перебувають 

на самостійному балансі. 

Основним завданням нормування є розробка на кожному підприємстві 

економічно обґрунтованих норм та нормативів власних оборотних активів, що 

забезпечують прискорення обігу та найбільш ефективне використання 

матеріальних і фінансових ресурсів. При розрахунку нормативу власних 
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оборотних активів необхідно виходити з виробничого напрямку підприємства, 

планів виробництва та реалізації продукції, її собівартості, норм витрат і запасів 

товарно-матеріальних цінностей, що передбачені у планах виробництва та 

матеріально-технічного постачання, умов розрахунків із заготівельниками та 

постачальниками, а також забезпечення прискорення обігу активів. 

Нормування оборотних активів включає розробку та встановлення на 

кожному підприємстві спеціальних норм за окремими видами матеріальних 

цінностей, затрат виробництва і таке інше та розрахунок нормативу власних 

оборотних активів у грошовому виразі на кінець року, кварталу. 

Методи нормування: 

Прямого розрахунку – науково обґрунтований розрахунок нормативів за 

кожним нормованим елементом оборотних коштів. 

Аналітичний метод включає розрахунок нормативу за окремими 

елементами оборотних активів, а сукупний норматив на запланований рік 

обчислюється виходячи з чинного нормативу в поточному році, скоригованого 

на зміну обсягу виробництва (обсягу товарної продукції) та розміру 

прискорення обігу оборотних активів у запланованому році. 

Коефіцієнтний – полягає в уточненні чинних на початок розрахункового 

періоду нормативів власних оборотних коштів згідно зі змінами у цьому періоді 

показників виробництва, що впливають на обсяг цих коштів. Використання 

того чи іншого методу розрахунку нормативу власних оборотних активів 

залежить від часу функціонування та економічного становища підприємств. 

При створенні підприємств, а також в умовах їх функціонування для 

розрахунку нормативів власних оборотних активів найдоцільніше 

застосовувати метод прямого рахунку [5]. 

Нормування оборотних коштів здійснюється в такому порядку [1, с. 134]. 

1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів. 

2. Встановлення одноденного витрачення матеріальних цінностей, 

виходячи з кошторису витрат на виробництво. 

3. Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею у 

грошовому вираженні проводиться множенням одноденних витрат у 

грошовому вираженні на відповідну норму запасу в днях. 
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4. Розрахунок сукупного нормативу, або загальної потреби в оборотних 

коштах, на підприємстві проводиться підсумовуванням нормативів за окремими 

статтями. 

5. Визначення норм та нормативів за окремими статтями оборотних коштів 

для підрозділів підприємств, де використовуються матеріальні цінності та 

виготовляється продукція. 

Метод коефіцієнтів розглядає показники тривалості обертання оборотних 

активів, співвідношення тривалості планового періоду до коефіцієнта 

обертання, розрахунок коефіцієнту обертання оборотних коштів, відношення 

обсягу продажу продукції до середньорічної суми оборотних активів, 

рентабельність оборотних коштів тощо. Це в свою чергу призведе до 

покращення процесу виробництва та реалізації продукції [2]. 

Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати 

визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та 

забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина оборотних 

активів повинна з однієї сторони забезпечувати безперебійне ефективне 

функціонування підприємства, з іншої - мінімізувати наявність недіючих 

поточних активів. 

Розглянемо основні етапи розроблення системи управління оборотними 

активами підприємства:  

1. Аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді: 

1) динаміка, темп зростання і приросту, порівняння обсягів;  

2) динаміка структури основних видів оборотних активів;  

3) тривалість і структура основних видів оборотних активів; 

4) рентабельність та інтегральний показник ранжування; 

5) склад основних джерел фінансування.  

2. Визначення принципових підходів щодо формування оборотних активів: 

1) консервативний підхід; 

2) помірний підхід; 

3) агресивний підхід.  
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3. Оптимізація обсягу оборотних активів:  

1) визначення раціональної структури оборотних активів; 

2) оптимізація обсягу окремих видів оборотних активів;  

3) розрахунок розміру оборотних активів. 

4. Оптимізація постійної та змінної частин оборотних активів:  

1) графік середньої сезонної хвилі;  

2) коефіцієнти мінімального і максимального рівнів; 

3) сума постійної частини оборотних активів;  

4) максимальна та середня сума змінної частини.  

5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів: визначення 

частини оборотних активів у формі коштів, високо- і середньоліквідних активів.  

6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів: 

забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку грошових 

активів. 

7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх 

використання: мінімізація ризику втрат, особливо в інфляційних умовах. 

8. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів: – 

підсистема управління запасами ТМЦ – підсистема управління дебіторською 

заборгованістю та формування кредитної політики; – підсистема управління 

грошовими активами [4, с. 193-195]. 

Система управління оборотними активами передбачає вирішення 

наступних завдань: 

- формування достатнього обсягу і необхідного складу оборотних активів; 

- забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємства; 

- забезпечення максимального рівня прибутковості; 

- впровадження ефективної політики фінансування оборотних активів. 

Виділяють зовнішні (опосередкованого впливу) і внутрішні 

(безпосереднього впливу) чинники, що впливають на управління оборотними 

активами. До зовнішніх належать: конкурентне середовище, ступінь розвитку 

фінансового ринку, законодавча база регулювання, нецінові детермінанти 
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попиту, відносини з контрагентами, до внутрішніх – виробнича технологія 

підприємства, облікова політика підприємства, кваліфікація фінансових 

менеджерів, організаційна структура підприємства, стратегічні цілі 

підприємства. На основі аналізу економічної сутності кожної складової 

оборотних активів та урахування зарубіжного і вітчизняного досвіду 

запропоновано такі напрями управління оборотними активами вітчизняних 

підприємств: управління грошовими коштами та поточними фінансовими; 

управління грошовими потоками; управління запасами; управління 

дебіторською заборгованістю; управління залишками грошових коштів та 

поточними фінансовими.  

На нашу думку, для здійснення ефективного управління оборотними 

активами підприємства необхідно здійснити такі заходи:  

1) оптимізувати розмір грошових коштів через постійний контроль за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 

через підтримання відповідної частини високоліквідних активів у формі 

поточних фінансових інвестицій та інших активів, які у разі необхідності 

можуть швидко перетворитися на грошові кошти, що дає можливість 

підтримувати платоспроможність підприємства на належному рівні;  

2) оптимізувати структуру і склад оборотних активів за допомогою 

прискорення оборотності оборотних активів у цілому та окремих їхніх 

елементів;  

3) оптимізувати структуру товарів шляхом зменшення випуску товарів із 

низькою рентабельністю та збільшити випуск товарів, що мають позитивну 

рентабельність та хороший рівень попиту;  

4) оптимізувати запаси підприємства шляхом оцінки загальної потреби в 

сировині на плановий період, періодичного уточнення оптимальної партії 

замовлення сировини, регулярного контролю умов зберігання запасів; 

5) оптимізувати рівень дебіторської заборгованості шляхом проведення 

контролю за станом розрахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності та 

ділової репутації дебіторів, страхування ризиків тощо;  
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6) скоротити тривалість фінансового циклу шляхом прискорення обороту 

виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного 

уповільнення оборотності кредиторської заборгованості підприємства 

постачальникам; 

7) підвищити рентабельність підприємства шляхом своєчасного 

використання тимчасово вільних залишків грошових активів для формування 

ефективного портфеля поточних фінансових інвестицій [6, с. 129]. 

Різноманіття методів і моделей управління оборотними активами не 

завжди відображають можливі варіанти ситуацій і не завжди дозволяють 

використовувати готові рішення в діяльності підприємств при невизначеному 

політичному кліматі. Все це спонукає до формування нових завдань і пошуку їх 

рішення. Комплексна оцінка системи управління оборотними активами дає 

змогу визначити не тільки ефективність використання, а й прийняття 

правильного управлінського рішення на майбутній період.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У статті розглянуті питання розвитку підприємництва, виходячи з потреб 

суспільства та економічної ситуації в Україні. Проаналізовано діяльність 

підприємств малого, середнього та великого бізнесу в Вінницькій області. 

Визначені основні напрямки перспективного розвитку підприємництва, 

спрямовані на євроінтеграцію.  

Ключові слова: кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції, сільське 

господарство, євроінтеграція. 

Розвиток підприємництва, як самостійного елементу ринкової економіки, 

суттєво впливає на структурні зрушення на рівні як певних регіонів, так і 

країни в цілому; сприяє економному використанню всіх видів ресурсів; створює 

відповідне середовище для розвитку конкуренції у підприємницької діяльності; 

забезпечує сильнодіючі стимули до інноваційних процесів та високоефективної 

праці. Окрім того, значний вплив здійснюють такі фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища як: зміна кон’юнктури ринку, загострення 

конкуренції в умовах відкритості ринків збуту, велика кількість збанкрутілих 

підприємств, неспроможність забезпечення високих результатів господарської 

діяльності, що несуть серйозні загрози подальшому функціонуванню суб’єктів 

господарювання. Саме тому, в таких умовах діяльність підприємства повинна 

бути спрямована на процес безперервного розвитку. За відсутністю розвитку 

підприємство змушене припинення діяльності.  

Питання становлення і розвитку підприємництва розглядались багатьма 

науковцями. Так наприклад Й. Шумпетер розглядав відмінні ознаки 

підприємницької діяльності від звичайного господарювання; А. Хоскінг звертав 

увагу на вагомість індивідуальних рис підприємця та його відповідальності. В 
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Україні зазначені проблеми розглядались на протязі декількох років. Значні 

напрацювання в цьому напрямку зроблені вітчизняними фахівцями:                

А.В. Базилюк виявив фінансові важелі до успішного розвитку малого бізнесу; 

В.Є. Вортиним, Я.А. Жаліло, які розглядали розвиток підприємництва на 

регіональному рівні; В.М. Геєць обґрунтовано підійшов до прогнозів розвитку 

підприємницької діяльності; Л.Г. Безчасний ставив за основу вирішення питань 

інвестиційної привабливості підприємства. Але сучасні зміни в економіці 

країни вимагають нових спроб вирішити означену проблеми та довести її до 

логічного, поступового впровадження.  

Мета статті, - розглянути тенденції та перспективи розвитку 

підприємництва, виходячи з потреб суспільства та економічної ситуації в 

Україні та Вінницькій області.  

Проблема визначення місця і ролі бізнесу на будь-якому етапі розвитку 

суспільства є актуальною і її слід розглядати у контексті взаємозв’язку 

економічного, соціального і політичного змісту, а також взаємовпливу на 

відповідні елементи суспільної структури в конкретних умовах. 

Аналізуючи статистичні дані доцільно зазначити, що в країні 

спостерігається тенденція збільшення всіх суб’єктів господарювання з 2016 по 

2018 рр., в тому числі середніх і малих (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Кількість підприємств за їх розмірами 2016-2018 рр. 

Розроблено автором на основі Держкомстату України 
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Так, кількість малих підприємств збільшилася за цей період на 48220 

(16,56%), середніх – на 1225 (8,25%) та великих на 83 (21,67%) одиниці. 

Відповідно збільшилася кількість зайнятих на середніх та малих підприємств 

121,4 (4,62%)  тис осіб для середніх та 50,3 (3,09%) тис осіб для малих 

підприємств(рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Кількість занятих працівників на підприємствах за їх 

розмірами 2016-2018 р., тис. осіб 

Розроблено автором на основі даних Держкомстату України 

 

Якщо спостерігати за обсяг реалізованої продукції у період 2016-2018 р. 

(рис. 3) серед підприємств та їх розмірами то тут також спостерігається 

тенденція до збільшення відповідно: у великих підприємств – на 1124385,2 млн. 

грн. (47,01%), середніх – на 1 255 363,9 млн. грн (47,04%), малих – на 588765,2 

млн. грн (50,00%). [1].  
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Рисунок 3 – Обсяг реалізованої продукції з розподілом на великі, середні та 

малі підприємства 2016-2018 р., млн. грн. 

Розроблено автором на основі даних Держкомстату України 

 

Із наведених вище даних можна стверджувати про позитивні тенденції з 

одного боку – зростання кількості підприємств, нові робочі місця, покращення 

технологічно обладнання, а з іншого – говорить про можливість наявності 

«тіньових» робітників. Це потребує більш ретельного дослідження, активізації 

роботи контролюючих органів та вдосконалення політики сприяння розвитку 

підприємницької діяльності. 

Цікава тенденція простежується в регіональному аспекті наявності 

підприємств середнього та малого бізнесу. Так, за загальною кількістю 

підприємств у 2018 році регіони розмістились таким чином: м. Київ (91509), 

Дніпропетровська (29119), Одеська (26016), Харківська (23793), Київська 

(20054), Львівська(19223), Миколаївська (11434), Полтавська (10958), Донецька 

(9731) і Вінницька (9713) області. В інших областях окрім АР Крим загальна 

кількість підприємств складає менше 9700 тисяч одиниць. Наявність середніх 

підприємств в регіонах обумовила їх наступне виділення: м. Київ (3610), 

Дніпропетровська (1293), Харківська (1212), Київська (979), Львівська (974), 

Одеська (886), Полтавська (599), Запорізька (592), Вінницька (538) області. В 
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інших регіонах в 2018 р. кількість середніх підприємств становить менше 530 

одиниць. За кількістю малих підприємств регіони розміщені таким чином: на 

першому місті м. Київ (87752), далі йдуть Дніпропетровська (27772), Одеська 

(23803), Харківська (22567) Київська (19045), Львівська (18239), Запорізька 

(14375), Миколаївська (11077), Полтавська (10345), Донецька (9201) та 

Вінницька (9163) області. Виділені усередині малих мікропідприємства 

дозволили групувати регіони у наступному порядку: м. Київ (76051), далі йдуть 

Дніпропетровська (23965), Одеська (20710), Харківська (19170) Київська 

(16276), Львівська (15449), Запорізька (12571), Миколаївська (9939), 

Полтавська (8952), Донецька (7967) та Вінницька (7758) області. В інших 

регіонах у 2018 році їх зараховано менше 7,7 тисяч одиниць [1]. 

Стає досить очевидним, що в умовах формування нової української 

економіки, переважає саме регіональний характер підприємництва. І це дуже 

важливо враховувати при організації державного регулювання у формі 

«підтримки малого бізнесу», до якого, на жаль, вже склались певні стереотипи. 

Заміна цих стереотипів на більш ефективні повинна базуватись на чіткому 

уявленні фактичної ролі підприємництва в регіональній економіці. Але, як вже 

зазначалось вище, загальні для усього українського підприємництва проблеми 

по-різному проявляються в регіонах України, де існують неоднакові 

економічні, політичні та організаційні передумови діяльності суб’єктів даного 

сектору економіки. Тому на прикладі Вінниччини можна дослідити ті позитивні 

й негативні тенденції, що відбуваються у процесі розвитку малого бізнесу в 

Україні на регіональному рівні, за наступними підрозділами: основна 

характеристика загального стану підприємництва, зайнятість та оплата праці, 

обсяг реалізованої продукції, робіт та послуг, операційні витрати з реалізованої 

продукції, фінансовий результат, валові капітальні інвестиції, інноваційна та 

інформаційна діяльність. Загальний стан розвитку малих підприємств в 

Вінницькій області у 2018 р. характеризувався такими показниками: кількість 

малих підприємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 59 
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одиниць, середня кількість зайнятих працівників – 1641,0 тис. осіб, обсяг 

реалізованої продукції (робіт, послуг) – 47699,8 млн. грн. Підприємницьке 

середовище Вінницької області представлене великими, середніми та малими 

підприємствами, при цьому переважають за кількісною ознакою малі 

підприємства, їх частка до загальної кількості підприємств становила у 2018 

році 94,4%. Питома вага середніх підприємств склала 4,5%, великих – тільки 

0,1%. Слід зазначити, що на протязі останніх трьох років частка малих 

підприємств у загальній кількості підприємств залишається стабільною і 

коливається від 94,3% до 94,4% [3].  

Для розвитку діяльності середніх та малих підприємств, що є 

найуразливішими економічними суб’єктами ринкової економіки, край 

необхідна стабільна економіко-політична ситуація в країні. Як відомо, будь-які 

кон’юнктурні коливання можуть бути небезпечними для їх фінансово-

економічної діяльності. Аналіз розвитку підприємництва в Вінницькій області 

доводить, що з метою поліпшення стану та розвитку малого бізнесу необхідно: 

1. Удосконалити структуру освітніх програм з питань підприємницької 

діяльності. Це допоможе залучити широкі версти населення до здобуття знань, 

необхідних для започаткування та ведення власної справи, знизити рівень 

безробіття в регіоні, підвищити ефективність діяльності суб’єктів 

підприємництва.  

2. Поширити практику проведення конференцій, семінарів, засідань за 

круглим столом, форумів, міжнародних зустрічей, визначення Дня підприємця 

із залученням суб’єктів малого підприємництва. Це допоможе сформувати 

позитивну суспільну думку про підприємництво, підвищити рівень 

поінформованості громадськості про проблеми підприємництва, сприяти 

розвитку економічного співробітництва суб’єктів господарювання.  

3. Створити умови для ефективного розвитку мережі регіональних і 

місцевих фондів підтримки підприємництва для запровадження прогресивного 

механізму кредитно-гарантійної та фінансової підтримки.  
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4. Розробити механізм створення у регіонах бізнес-центрів, ресурсних, 

консультаційних центрів, тощо. Це допоможе створити умови для розвитку 

підприємництва, зменшити рівень безробіття шляхом залучення незахищених 

верств населення до підприємницької діяльності.  

5. Оптимізувати податкову систему та використання позитивного 

зарубіжного досвіду активізації податкового стимулювання розвитку середніх і 

малих підприємств. 

6. Запровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні із паралельним формуванням інституційної системи їх 

забезпечення. Втілення цієї політики має здійснюватися цілеспрямовано, 

системно та послідовно в комплексі національної інноваційної системи. Тим 

самим привабити іноземного інвестора в Україну. 

7. Поліпшити  кредитну систему та запровадити кредити з невеликим 

відсотком для тих верст населення які планують розпочати свою 

підприємницьку діяльність, або ж провести оновлення технічного обладнання. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить про можливі перспективи 

розвитку підприємництва в Україні та Вінницькій області. Означені 

рекомендації перспективного напрямку підприємництва в сфері послуг 

дозволять створити сприятливі умови для його розвитку. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 

МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

   У статті визначено сутність та основні цілі фінансової політики 

підприємства в цілому та фінансового планування зокрема. Визначено складові 

системи планування.  Розглянуто створення системи бюджетування на  

підприємстві. Досліджено методи та особливості здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств. 

 Ключові слова: міжнародна діяльність, бартер, зовнішньоекономічна 

діяльність, продаж, бюджет, планування. 

Ефективність господарської діяльності вітчизняних підприємців у рамках 

правової системи України визначається, насамперед, ступенем досконалості 

охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. У зв’язку з цим 

зростає значення правового регулювання питань функціонування різних 

суб’єктів ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність регулюється насамперед 

Законами України: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті», «Про регулювання товарообмінних 

(бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про інвестиційну діяльність», Митним кодексом 

України та інші.  

Одною з головних причин складної економічної ситуації в перехідному 

періоді була недосконалість фінансового планування. Методи, які 

використовувались у плануванні, не приносили бажаних результатів в умовах 

ринкової економіки. Тому була розроблена нова система планування, яка 

удосконалюється в сучасних умовах і відповідає всім цілям і задачам 

підприємства. Дослідження фінансового планування проводилися такими 

вітчизняними та зарубіжними науковцями, як О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, 
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Р. Брейли та С. Майерс, А.М. Ковальова, В.В. Ковальов, В.П. Савчук, 

Е.А.Уткін, Д. Ханн, К.В. Щіборщ та ін. Проте, багато питань теорії і практики 

фінансового планування як в зарубіжній, так і в вітчизняній літературі 

розроблені не повною мірою. Потребує більш детального наукового аналізу 

методика фінансового планування в системі прийняття стратегічних рішень 

підприємства. 

Мета статті - дослідити методи і моделі фінансового планування, розкрити 

їх сутність, розробити поєднання методів та моделей фінансового планування. 

З розвитком ринкових відношень однією з найголовніших функцій 

управління підприємством є задача фінансового планування. Нова система 

планування потребує удосконалення методів фінансового планування. В 

останні роки найбільш актуальним стає застосування наступних методів: 1. 

Нормативний метод базується на затверджених відповідно до чинного 

законодавства науково обґрунтованих норм та нормативів, тарифів, цін, 

розцінок, ставок, для економічного обґрунтування планових завдань, тобто для 

розрахунків потреби у фінансових ресурсах та джерел їх формування. Такими 

нормами є норми амортизаційних відрахувань, ставки податків, ставки 

тарифних внесків, нормативи потреби в оборотних коштах та ін.  

Нормативний метод застосовується: 

- при плануванні витрат (норм витраченої сировини, матеріалів, палива, 

теплової та електричної енергії на одиницю продукції, ставки розцінки з оплати 

праці, відсоткові ставки відрахувань у державні цільові фонди, норми 

амортизаційних відрахувань тощо); 

- при плануванні валового і чистого прибутку (розрахункові норми 

надбавок (націнок) і рентабельності, ставки податків і зборів тощо);  

- при нормуванні запасів оборотних засобів (норми запасів сировини, 

матеріалів, палива, готової продукції, товарів в днях обороту);  

- при прогнозуванні використання чистого прибутку (відсотки відрахувань 

на виплату дивідендів, поповнення статутного і резервного капіталу, на реальні 

інвестиції, на цільове спрямування соціального призначення тощо); 

- при розрахунку інших показників фінансового плану [1, с. 19].  
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 Метод відсотка від продажу полягає в тому, що кожний елемент 

фінансової документації розраховується як певне відсоткове співвідношення 

від встановленої кількості продажу.  

П.А. Фомін в основу визначення відсоткового співвідношення вкладає: 

- відсоткові співвідношення, характерні для поточної діяльності 

підприємства;  

- відсоткові співвідношення, розраховані на основі ретроспективного 

аналізу як середня за останні декілька років; 

- очікувані зміни відсоткових співвідношень, особливо в тих випадках, 

коли відсоткові відношення, які склалися, не задовольняють керівництво 

підприємства і воно бажає змінити їх для поліпшення фінансових показників  

[9, с. 131].  

Метод відсотка від продажу дозволяє вирішувати декілька питань. По-

перше визначення майбутніх розходів, активів та зобов'язань, які представлені 

у вигляді відсотку від продажу, при запланованому рості обсягу продажу в 

відсотках на наступний рік. По-друге, цей метод дозволяє складати 

збалансовану прогнозну інформацію (прогнозний баланс, прогнозний звіт про 

прибутках та збитках, кошторис готівки). Недолік даного методу у тому, що 

підприємство не може постійно працювати на повну потужність, сумнівним є 

припущення щодо збалансованості зв'язаних ресурсів, а для того, щоб обсяг 

продажу зростав, потрібні тільки капітальні вкладення. Тому фінансовий план в 

кінцевих параметрах може бути достатньо спотвореним.  

У методі відсотка від продажу виникають багато погрішностей через 

корегування окремих елементів зв'язаних ресурсів, які розраховуються 

множенням їх фактичної величини на зріст обсягу виручки в плановому 

періоді, а це іноді розрізняється з фактичними співвідношеннями, звідси 

розрахунки бувають неточні.  

 Розрахунково-аналітичний метод використовується при визначенні 

кількості відрахувань від прибутку до фонду накопичення, споживання і 

резервний фонд, при плануванні суми доходів та прибутку. Це один з найбільш 
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використовуваних методів планування фінансових показників у ринковій 

економіці. Суть методу ‒ не тільки просте зіставлення планових даних зі 

звітними для знаходження відхилень, а й спосіб, завдяки якому можна 

визначити основні закономірності, внутрішні резерви підприємства, тенденції 

натуральних та вартісних показників. Даний метод ґрунтується на експертній 

оцінці й використовується у випадках, коли відсутні техніко-економічні 

нормативи, а взаємозв'язок може бути встановлений на основі аналізу зв'язків і 

динаміки. Наприклад, щоб розрахувати, яка кількість фінансових ресурсів 

потрібна на плановий квартал, необхідно визначити фактичний обсяг 

використання фінансових ресурсів в середньому за один квартал, далі за 

допомогою експертної оцінки ймовірної зміни вели чини використання цих 

ресурсів, розрахувати, змінив середній фактичний розмір на величину 

майбутнього росту.  

 Сутність та зміст балансового методу полягає в тому, що при створенні 

балансу досягається збалансованість між доходами та витратами, відбувається 

ув'язка всіх розділів плану між собою. Балансовий метод використовується при 

плануванні та розподілу прибутку, при плануванні потреби надходження 

коштів у такі фінансові фонди, як фонд накопичення, фонд споживання та ін. 

Баланс руху грошових коштів показує припливи та відпливи, а також напрями 

використання коштів, тобто грошові потоки.  

Напрями руху грошових коштів розглядаються залежно від основних видів 

діяльності: 

 1) фінансова діяльність: приплив коштів - отримання довгострокових та 

короткострокових позик; відплив коштів - виплати дивідендів (повернення 

короткострокових та довгострокових позик);  

2) операційна діяльність: приплив коштів - виручка від реалізації робіт, 

послуг, аванси від замовників та покупців; відплив коштів - сплата за 

рахунками постачальників, бюджетні та позабюджетні відрахування, виплата 

заробітної плати та за відсотками;  

3) інвестиційна діяльність - надходження та вибуття основних засобів, 

нематеріальних активів, придбання або реалізація майна. 
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 Бюджетний метод є основним методом поточного фінансового 

планування, але його можна використовувати і на більш тривалі проміжки часу. 

А.М. Ткаченко пропонує наступне трактування тер міна: бюджет - це форма 

планового розрахунку, яка відображає ретельно розроблену програму дій 

підприємства на майбутній період, схему грошових надходжень і витрат, 

узгоджена з виробничою програмою підприємства [7, c. 145]. Розрізняють 

операційні, фінансові та інвестиційні бюджети. Розробляється бюджет в рамках 

попереднього кварталу чи місяця. Існує ціла система взаємопов'язаних 

бюджетів, яка включає в себе: зведений бюджет по підприємству, бюджет 

окремих операцій, бюджет планування доходів і витрат структурних 

підрозділів.  

Бюджетний метод планування дає змогу вести облік аналіз та планування 

фінансових потоків підприємства, забезпечує платоспроможність, допомагає 

вести планування податків на прибуток, виявляти розміри динаміки 

позитивного та негативного сальдо готівки та ін. Результатами бюджетного 

планування є виявлення дефіциту фінансування підприємства на час, 

відображений у прогнозному балансі, визначення розміру дисбалансу між 

активами та пасивами прогнозного балансу за рахунок відображення всіх 

можливих фінансових рішень на наступний рік.  

 Одним із базисних методів фінансового планування є прогнозний метод. 

Прогноз - це науково обґрунтоване судження про можливий стан підприємства 

та його середовища в майбутньому, про ймовірні шляхи та строки здійснення. 

Даний метод включає в себе розробку повного набору альтернативних 

фінансових параметрів та показників, за допомогою яких визначаються 

варіанти розвитку фінансового стану підприємства. У процесі прогнозування 

використовуються система методів фінансового прогнозування, яка 

розділяється на дві великі групи: 1) якісні методи прогнозування, або методи 

експертних оцінок. Дані методи засновані на проведені інтуїтивно логічний 

аналізу проблеми, припускають облік об'єктивної думки експертів про 

майбутній стан подій чи явищ. За для цього звертаються до спеціалістів 
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експертів зі спеціальною освітою, інтуїцією та досвідом; 2) кількісні методи. В 

науковій літературі зазначається, що більшість підприємств у фінансовому 

прогнозуванні використовують в основному кількісні методи прогнозування. 

Кількісні методи, в залежності від моделі, яка використовується, можна 

поділити на групи [3].  

 Детерміновані методи являють собою наявність чітко детермінованих та 

функціональних зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки належить 

певне невипадкове значення результативної ознаки. Дані методи 

використовуються в формі звіту про прибутки та збитки, в якій результативна 

ознака - прибуток, пов'язаний з факторами, рівень витрат, виручка від 

реалізації, розмір податкових ставок.  

 Стохастичні методи. Дані методи мають ймовірний характер як прогнозу, 

так і самого зв'язку між показниками які досліджуються. 3. Комбіновані методи 

використовуються для раціонального поєднання методів, які розглянуті вище і 

є базовими. Ціллю використання комбінованого методу є підвищення точності 

прогнозування, зниження затрат на його про ведення. Щодо включення 

прогнозного методу до методів фінансового планування, то, на нашу думку, 

його можна вважати самостійним процесом, адже прогнозування - це процес 

науково обґрунтованого передбачення, який включає в себе не тільки 

розрахунки фінансових показників, а й висновки, які робить фінансовій 

менеджер на основі проведених розрахунків та спланувати конкретні дії в 

періоді який прогнозується.  

Пропонуємо поєднання методів і моделей планування.  

Модель "Розробка фінансового розділу бізнес-плану" включає такі етапи:  

- підготовку заявок на отримання кредитів у комерційних банках; 

- складання проспектів емісії цінних паперів для залучення додаткового 

капіталу у грошовій формі;  

- обґрунтування отримання іноземних інвестицій, що супроводжується 

наданням інвесторам надійної інформації про фінансову привабливість 

бізнеспроекту [8, c. 296-297].  
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При складанні моделі використовуються наступні методи: нормативний 

метод (норми амортизаційних відрахувань, нормативи потреби в оборотних 

коштах, ставки податків), розрахунково-аналітичний метод (планування суми 

доходів та прибутку, визначення величини відрахувань від прибутку в 

резервний фонд, в фонди накопичення та споживання), балансовий метод 

(баланс доходів та витрат, баланс грошових витрат та надходжень), прогнозний 

метод (прогноз обсягів продажу продукції / послуг).  

Модель "Бюджетування". Бюджетування - технологія управління бізнесом 

на всіх рівнях компанії, що забезпечує досягнення її стратегічних цілей за 

допомогою бюджетів на основі збалансованих фінансових показників. Це 

технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і видатків, 

одержуваних від бізнесу на всіх рівнях управління [6, c. 161]. Застосовується 

дана модель при короткостроковому фінансовому плануванні. При 

використанні моделі застосовуються методи: нормативний, розрахунково-

аналітичний; балансовий, бюджетний (бюджет готівки, бюджет додаткових 

вкладень капіталу) та прогнозний (бюджет до ходів та витрат).  

На нашу думку, при конструюванні моделі "Бюджетування" можна 

використовувати названий вище прогнозний метод. Бюджет доходів та витрат - 

це прогнозний звіт про прибутки та збитки, в якому розраховуються прогнозні 

значення про реалізацію продукції, обсяги продажу, управлінські витрати, 

податки, відсотки за позиками та ін. Результат використання даного методу має 

велике значення для підприємства, бо визначається прогнозна величина 

прибутку та оцінюється рентабельність підприємства. При складанні окремих 

видів бюджетів потрібно враховувати взаємозв'язки існуючі між ними, за 

допомогою яких можна визначити порядок їх формування. Сукупність всіх 

видів бюджетів та порядок їх складання називають бюджетною моделлю 

підприємства. Бюджетна модель являє собою процес формування бюджету, 

який починається з розробки бюджету продажів, на основі якого складається 

виробнича програма підприємства, планується потреба в сировині та 

матеріалах, потужності, запасах, персоналі та ін., складається бюджет 

собівартості продукції. 
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 Далі визначаються бюджети витрат - комерційних та управлінських. На 

останньому етапі формуються фінансові бюджети: бюджет доходів та розходів, 

прогноз балансу, бюджет грошових коштів. Бюджетування передбачає 

підготовку головного бюджету, що складається з інтегрованих один з одним 

бюджетів, які відображають різні сторони діяльності підприємства. Модель 

"Складання прогнозних фінансових документів". Застосовують модель при 

довгостроковому фінансовому плануванні, де складаються звіти про рух 

грошових коштів та прогнозного балансу, звіти про прибутки та збитки, за 

допомогою яких підприємство має змогу розробляти оперативні бюджети. При 

використанні даної моделі використовуються наступні методи: нормативний 

метод, метод відсотка від продажу (визначає кожну статтю планового балансу 

та звіту про прибутки та збитки залежно від величини продажу), розрахунково-

аналітичний метод, балансовий метод, бюджетний метод, прогнозний метод. За 

допомогою методу відсотка від продажу визначається точний зміст прогнозних 

документів.  

Складання фінансового плану (за звітом руху грошових коштів) визначає 

величину платежів та надходжень, забезпечує поточну платоспроможність на 

рік. На основі показників плану фінансових результатів, умов реалізації та 

закупівлі товарів, терміну оплати, сплати податків, надання кредитів покупцям 

та ін. розраховуються показники фінансового плану. План-прогноз грошових 

потоків визначає напрями витрачання та джерела надходження грошових 

коштів. Оскільки більшість показників спрогнозувати дуже важко, планування 

грошових потоків обмежується складанням бюджету готівкових грошових 

коштів. Для вибору моделі слід дотримуватися наступних характеристик:  

- припущення та результати повинні бути безпомилкові;  

- модель повинна бути гнучкою (для різноманітних ситуацій) та здатною 

до вдосконалення;  

- кінцеві результати повинні бути прості для сприйняття та не 

потребували спеціальної підготовки від менеджера.  



30 

Розгляд моделей фінансового планування можна закінчити словами Р. 

Брейли і С. Майєрса: "моделі, в яких були б враховані усі складності та 

невидимі пере шкоди, які виникають у процесі фінансового планування, ніколи 

не з'являться" [2, с. 774], і далі: "Не існує ні теорії, ні моделі, які забезпечували 

б вибір оптимальної фінансової стратегії. Отже, фінансове планування 

здійснюється методом проб і помилок" [2, с. 783].  

 Фінансове планування на підприємстві повинно постійно 

удосконалюватися. Застосування сучасних моделей фінансового планування 

має велике значення для економічного росту підприємства. Запропоноване 

поєднання моделей та методів фінансового планування дасть змогу 

підприємствам набути фінансової стійкості та рентабельності, більш детально 

опрацьовувати фінансову складову діяльності підприємства.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено проблеми та перспективи міжнародної збутової 

стратегії на підприємствах, досліджено основні етапи формування стратегії, 

визначено фактори, які впливають на процес формування збутової стратегії 

підприємства. 

Ключові слова: збутова стратегія, регулятори конкуренції, збутова політика, 

реалізація, виручка, маркетингова підтримка. 

Глибокі перетворення української економіки, орієнтовані на формування 

ринкового механізму, поставили перед сучасною наукою і практикою 

управління промисловим підприємством нові завдання, що вимагають 

інтенсивного вивчення і нових практичних рішень. Ринкові регулятори 

конкуренції висувають перед підприємницькою діяльністю жорсткі умови і 

виступають двигуном науково-технічного прогресу. Це примушує крупні 

підприємства (в т.ч. коксохімічні) шукати нові форми ділового співробітництва 

з метою збереження та укріплення фінансової стійкості своєї діяльності. Але 

відсутність на підприємствах служб і підрозділів, основним завданням яких 

була б розробка стратегічних планів діяльності господарського суб'єкта на 

основі всебічного і повного аналізу та оцінки умов його діяльності, динаміки і 

спрямованості зміни тенденцій зовнішнього середовища; збереження, в 

більшості своїй, принципів діяльності відділів постачання і збуту, адаптованих 

до умов планово- централізованої економіки; відсутність кваліфікованих 

кадрів, здатних моделювати поведінку підприємство в сучасних умовах 

господарювання позначилися на конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників. У такій ситуації формування ефективної збутової політики 
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підприємств є важливою проблемою, від рішення якої залежать фінансова 

стійкість і життєздатність сучасних промислових підприємств, адаптування їх 

до сучасних тенденцій розвитку та змін (вступ до СОТ), подолання ними 

наслідків фінансової кризи та їх вклад у розвиток економіки України в цілому. 

Тому збутова політика повинна відображати світовий досвід, особливості 

соціальної орієнтації економіки ХХІ сторіччя та будуватися на основі 

соціального підходу до ведення підприємницької діяльності. В умовах ринкової 

трансформації економіки України ефективність функціонування підприємств 

різних розмірів, галузей, організаційно- правових форм та форм власності 

залежить значною мірою від ефективності їх політики розподілу та збуту. 

Актуальність питань вдосконалення збутової діяльності підприємств обумовила 

інтерес до неї з боку вчених.  

Теоретичним і методологічним аспектам даної проблеми присвячені праці 

таких закордонних і вітчизняних вчених як Котлер Ф., Портер М., Дойль П., 

Дейян А., Ламбен Ж.–Ж., Діхтль Є., Хершген Х., Акофф Р., Болт Г., Іванов Ю. 

Б., Перерва П. Г., Морозов М. А., Балабанова Л. В., Пан Л. В., Наумов В. М., 

Куденко Н. В., Чухрай Н. І., Павлова В. А., Мороз О. В., Костусев А. А., Бурцев 

В. В. та ін. На підставі аналізу сутності, структури та особливостей збутової 

діяльності у перехідній ринковій системі було з’ясовано теоретичні основи 

ефективного функціонування дистрибуційних систем підприємств. 

 Визначено, що збутова система підприємства повинна інтегрувати в собі 

всі елементи, які забезпечують прибуткову реалізацію продукції. На збут 

продукції впливає велика кількість елементів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, які формують робоче оточення організації. Основними елементами 

управління збутовою діяльністю є персонал, ціноутворення та канали 

розподілу. Збутову діяльність доцільно розглядати як складний процес, який 

включає в себе не лише заходи з формування каналів розподілу та торгівлі 

товарами і послугами, але і весь той комплекс дій, який забезпечує підвищення 

ефективності продажу, зокрема маркетингові комунікації.  

Досліджено суть, види і способи формування каналів розподілу. Аналіз 
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управління збутовою діяльністю на різних рівнях каналів розподілу дав 

можливість виявити особливості збуту на виробничих підприємствах, у 

посередників і в роздрібній торгівлі. Виробничі підприємства створюють 

канали розподілу для своєї продукції і здійснюють маркетингову підтримку, 

посередники здійснюють дистрибуцію товарів для роздрібної торгівлі та інших 

видів посередників, а роздрібна торгівля реалізує продукцію кінцевому 

споживачу. Збутова діяльність залежить також від масштабів діяльності 

підприємства – чим менша територія збуту, тим простішою є дистрибуційна 

діяльність.  

Перш за все розберемося з самим поняттям «збутова політика». Слід 

зазначити, що термін «політика» зазвичай використовується як розширювальне 

поняття і характеризує скоріш певну сферу маркетингової діяльності. 

Наприклад, у розділі «Збутова політика» розглядаються категорії «збут» і його 

роль у маркетингу, технологія збуту товарів. Але, строго кажучи, це не зовсім 

коректне використання даного терміну. Ще одне некоректне використання 

терміну «збутова політика» у розумінні поняття «збутова діяльність». На думку 

авторів даної статті, слід чітко розділяти ці два поняття. Тож, під збутом 

(збутовою діяльністю) слід розуміти комплекс процедур просування готової 

продукції на ринок (формування попиту, отримання і обробка замовлень, 

комплектація і підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження 

продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу або 

призначення) і організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення 

процедур розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета 

збуту - реалізація економічного інтересу виробника (отримання 

підприємницького прибутку) на основі задоволення платоспроможного попиту 

споживачів [1]. Під збутовою політикою підприємства розуміємо комплекс 

принципів, методів та заходів, що використовується керівництвом для 

організації та управління збутовою діяльністю підприємства з метою 

забезпечення ефективних продажів товарів в межах визначених цільових 

ринків. Головна мета збутової політики – це максимальне задоволення 



34 

платоспроможного попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією 

задля отримання підприємницького прибутку в поточному періоді та в 

майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через 

створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості.  

Основними складовими елементами збутової політики є наступні:                

1) збутові стратегії маркетингу (особливо в частині позиціонування, яке 

частково складає аргументацію продажів); 2) принципи організації збутової 

діяльності; 3) регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, 

що також відноситься до аргументації); 4) товарна політика; 5) цінова політика; 

6) політика товароруху (розподілу) (принципи формування каналів просування 

товарів); 7) політика комерційного кредитування; 8) інкасаційна політика, під 

якою маються на увазі принципи в сфері погашення дебіторської 

заборгованості; 9) політика транспортування; 10) організаційні аспекти збуту 

[2].  

Основними принципами організації збутової діяльності будь-якого 

підприємства з рекомендаціями щодо підприємства коксохімічної 

промисловості:  

1. Принцип економічності. Цей принцип визначає формування збутової 

політики з найменшими витратами ресурсів, проте не в збиток його 

раціональності і результативності. Зіставлення різних варіантів результатів і 

витрат на управління дає відповідь про його економічність.  

2. Принцип плановості. Зміни повинні бути підготовлені, керовані і 

направлені на досягнення поставленої мети. Принцип розуміє під собою 

встановлення на певні періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних 

показників діяльності. План розглядається як комплекс економічних і 

соціальних завдань, які належить вирішити в майбутньому.  

3. Принцип синергізму. Що означає, що номенклатура товарів, що 

випускаються, і послуг повинна бути внутрішньо зв'язана і окремі товари і види 

послуг повинні доповнювати один одного. Цей принцип забезпечує широку 

економію на масштабах діяльності підприємства за рахунок взаємної підтримки 

різних товарних груп або сфер господарської діяльності.  



35 

4. Принцип системності та комплексності. Системність означає 

необхідність використання системного аналізу. У формуванні збутової 

політики помилкове рішення може звести нанівець всю діяльність збутової 

системи, привести до її руйнування. Комплексність означає необхідність 

всестороннього охвату всієї збутової системи, облік всіх напрямів, всіх сторін 

діяльності, всіх особливостей.  

5. Принцип соціальної відповідальності. Як відомо, соціальна 

відповідальність формується за рахунок суспільних очікувань.  

Останнім часом суспільні очікування, адресовані бізнесу, значно 

змінилися, в даний час суспільству стало не байдуже, як компанія веде свою 

діяльність, чим вона при цьому керується і як вона розпоряджається своїми 

доходами. Організація вельми активно і відкрито повинна діяти в таких сферах, 

як охорона місця існування, охорона праці, охорона здоров’я, захист прав 

громадян і споживачів. Тобто частину своїх доходів повинна обертати в благо 

громадян і суспільства, і робити це відкрито, системно, масштабно і в 

актуальних напрямах. Існує багато проблем від діяльності підприємств 

коксохімічної промисловості, такі як загроза здоров’ю споживачів, що виходить 

на загальнонаціональний рівень, побоювання наявних негативних ефектів (для 

споживачів і співробітників), істотні наслідки для навколишнього середовища у 

разі виробництва і споживання продукції.  

Отже, підприємства значну увагу повинні приділяти організації товарного 

руху від виробника продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства 

багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації 

виготовлених товарів, форми і методи збуту. Результати дослідження можуть 

бути практично використані в різноманітних галузях виробництва або ж 

використовуватися як теоретична основа для подальших досліджень даної 

теми. Наукова новизна статті полягає в систематизації теоретичних основ з 

розробки збутової політики підприємства та розробці рекомендацій стосовно її 

вдосконалення.  
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УДК 658.8 

Кaвун O.C. 

Здoбувaч освітнього cтупеня «мaгіcтр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інcтитут КНТЕУ 

ФOРМУВAННЯ МІЖНAРOДНOЇ ЗБУТOВOЇ CТРAТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМCТВA 

В cтaтті дocлідженo прoцеc фoрмувaння міжнaрoднoї збутoвoї cтрaтегії. Нa 

ocнoві цьoгo aнaлізу рoзрoбленo кoмплекc елементів міжнaрoднoї збутoвoї 

cтрaтегії підприємcтвa, зacтocувaння якoгo мaє cприяти зaбезпеченню 

cиcтемaтизoвaнoгo підхoду дo її плaнувaння, реaлізaції тa 

кoнтрoлю. Зaпрoпoнoвaнo cтруктурнo-лoгічну cхему прийняття cтрaтегічних 

рішень щoдo вибoру зaрубіжних ринків тa cегментів. 

Ключoві cлoвa: збутoвa діяльніcть, екcпoрт, зoвнішній ринoк, кaнaл збуту, 

cтимулювaння. 
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В умoвaх cучacнoї динaмічнoї екoнoміки, щo рoзвивaєтьcя, підприємcтвa 

пoвинні пocтійнo вдocкoнaлювaтиcя, щoб зaймaти лідируючі пoзиції нa ринку. 

В умoвaх пocилення кoнкурентнoгo cередoвищa підприємcтвa змушені 

удocкoнaлювaти cфери діяльнocті, щo функціoнують, ocoбливo cферу збуту 

гoтoвoї прoдукції. Тoму підприємcтву неoбхіднa ефективнo збудoвaнa збутoвa 

діяльніcть. Здійcнюючи трaдиційні фoрми міжнaрoднoї тoргівлі, нaприклaд 

екcпoрт, підприємcтвa змушені фoрмувaти збутoву діяльніcть нa зoвнішньoму 

ринку. Під чac збуту прoдукції нa зoвнішньoму ринку недocтaтньo 

підтримувaти виcoкі технічні пaрaметри. Неoбхіднo ретельнo врaхoвувaти 

cпецифіку cпoживчих вимoг у різних крaїнaх, aнaлізувaти діяльніcть ocнoвних 

фірм-кoнкурентів, веcти ширoку реклaмну рoбoту, вибирaти oптимaльні кaнaли 

і метoди збуту нa міжнaрoднoму рівні. 

Метoю cтaтті є теoретикo-метoдичне oбґрунтувaння збутoвoї діяльнocті 

під чac вихoду нa зoвнішні ринки. Для дocягнення цієї мети неoбхіднo 

дocлідити тaкі питaння: рoзкрити cутніcть пoняття збутoвoї діяльнocті; 

визнaчити перевaги тa недoліки непрямoгo і прямoгo метoдів збуту для 

підприємcтвa, дocлідити прaвильне кoнcтруювaння кaнaлів збуту і нaйбільш 

ефективні зaхoди cтимулювaння міжнaрoднoгo збуту. 

Вaжливе знaчення у теoретичнoму виcвітлені прoблемaтики фoрмувaння 

збутoвoї cтрaтегії мaють прaці зaрубіжних і вітчизняних учених, тaких як               

Л.В. Бaлaбaнoвa, A.Д. Ляпунoв, O.М. Ямкoвa, Ф. Кoтлер, Ж.-Ж. Лaмбен, Г. Дж. 

Бoлт тa інші. Прoвівши дocлідження літерaтурних джерел, мoжнa узaгaльнити, 

щo нaукoвці пo-різнoму підхoдять дo визнaчення пoняття збутoвoї діяльнocті, 

тoму тaкa неoднoзнaчніcть зумoвлює пoдaльше дocлідження цієї теми. 

Нині oдним із гoлoвних зacoбів, щo визнaчaють результaти і 

прoдуктивніcть діяльнocті будь-якoгo підприємcтвa aбo oргaнізaції, є ефективнa 

cиcтемa збутoвoї діяльнocті, щo включaє в cебе як ocнoвні взaємoдіючі між 

coбoю елементи, тaк і метoди, нa ocнoві яких відбувaєтьcя oргaнізaція збуту нa 

підприємcтвaх. Caме тoму в умoвaх зрocтaючoї кoнкуренції глoбaльних 

вирoбників різнoї прoдукції підприємcтвaм пoтрібнa переoрієнтaція cвoєї 
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вирoбничoї діяльнocті нa зaдoвoлення пoтреб ocнoвних зaмoвників, cвoєчacне 

реaгувaння нa зaпити cпoживчoгo ринку, a тaкoж ефективну взaємoдію із 

внутрішніми тa зoвнішніми кoнтрaгентaми [11, c. 136]. Збутoвa діяльніcть нa 

підприємcтві є oднією з нaйвaжливіших cклaдoвих чacтин йoгo 

функціoнувaння. Під чac визнaчення пoняття тa cутнocті збутoвoї діяльнocті ми 

зіштoвхуємocя з різними підхoдaми трaктувaння цієї кaтегoрії, нaведеними в 

літерaтурі. Нa думку Ф. Кoтлерa, збутoвa діяльніcть – це цілеcпрямoвaнa 

діяльніcть, принципи і метoди здійcнення, які пoкликaні oргaнізувaти рух 

пoтoку тoвaрів дo кінцевoгo cпoживaчa [7]. Нa пoгляд Л.В. Бaлaбaнoвoї, збутoвa 

діяльніcть – це вcе те, щo зaбезпечує мaкcимaльну вигідніcть тoргoвельнoї 

угoди для кoжнoгo з пaртнерів зa врaхувaння інтереcів і вимoг прoміжнoгo aбo 

кінцевoгo cпoживaчa [1]. A.Д. Ляпунoв дaє визнaчення збутoвій діяльнocті як 

діяльнocті підприємcтвa із дoведення тoвaрів від вирoбникa дo cпoживaчів [9]. 

O.М. Ямкoвa ввaжaє, щo збутoвa діяльніcть – це кoмплекc прoцедур прocувaння 

гoтoвoї прoдукції нa ринoк (фoрмувaння пoпиту, oтримaння і oбрoбкa 

зaмoвлень, кoмплектaція і підгoтoвкa прoдукції дo відпрaвки пoкупцям, 

відвaнтaження прoдукції нa трaнcпoртний зacіб і трaнcпoртувaння дo міcця 

прoдaжу aбo признaчення) і oргaнізaція рoзрaхунків зa неї (вcтaнoвлення умoв і 

здійcнення прoцедур рoзрaхунків із пoкупцями зa відвaнтaжену прoдукцію) 

[10]. Вищенaведені визнaчення дaють змoгу дійти виcнoвку, щo, незвaжaючи нa 

різний підхід дo інтерпретaції пoняття «збутoвa діяльніcть», вчені cхoдятьcя нa 

думці прo безпocередній її зв'язoк із прocувaнням прoдукції від вирoбникa дo 

cпoживaчa. Нaтепер cутніcть збутoвoї діяльнocті в екoнoмічній літерaтурі 

трaктуєтьcя неoднoзнaчнo. Caме тoму збут рoзглядaєтьcя, з oднoгo бoку, як 

прocувaння тoвaру від вирoбникa дo cпoживaчa, з іншoгo – як реaлізaція aбo 

cукупніcть дій із зaдoвoлення пoтреб. Вихід нa зaрубіжні ринки є oдним із 

cпocoбів, який збільшить oбcяг прoдaжів і прибутoк, знизить врaзливіcть, дacть 

мoжливocті для oтримaння нoвих знaнь і дocвіду. Трaдиційні фoрми 

міжнaрoднoї тoргівлі зoбрaжені нa риcунку 1. 
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Риcунoк 1 – Фoрми міжнaрoднoї тoргівлі 

 

Трaдиційнo підприємcтвa пoчинaють cвoю міжнaрoдну діяльніcть із 

непрямoгo екcпoрту (непрямий метoд збуту) і дaлі, рoзвивaючиcь, уже мoжуть 

викoриcтoвувaти прямий екcпoрт (прямий метoд збуту). Непрямий і прямий 

метoди збуту нa cвітoвих ринкaх мaють як перевaги, тaк і недoліки (тaблиця 1, 

тaблиця 2), які cлід мaти нa увaзі фaхівцям, які зaймaютьcя пocтaвкaми тoвaру 

зa кoрдoн. 

Тaблиця 1 – Перевaги тa недoліки непрямoгo метoду збуту 

№ Перевaги Недoліки 
1 Зниження витрaт зі збуту нa реaлізaцію, нa 

дocлідження і прoгнoзувaння ринку 
Віддaленіcть від ринкoвих 
прoцеcів 

2 Oбмеження cебе у викoнaні функцій з oргaнізaції 
міжнaрoднoгo збуту 

Низькa oбізнaніcть від 
cкaнувaння трaнcфoрмaції зaпитів 
кінцевих cпoживaчів у 
зaрубіжних крaїнaх 

3 Зocередження зуcиль нa вирoбництвo Приcутня зaлежніcть від дій 
пocередників 

4 Зниження ризиків від зaрубіжнoї збутoвoї діяльнocті Виcoкі нaцінки пocередників 
5 Швидкa oкупніcть (зa рaхунoк прoдaжу великих 

пaртій і oтримaння oплaти зaдoвгo дo нaдхoдження 
тoвaру кінцевoму cпoживaчу у зaрубіжній крaїні) 

Виcoкі ціни для кінцевoгo 
cпoживaчa, щo cтримує пoпит 

6 Здійcнювaти діяльніcть мoжливo без 
зoвнішньoтoргoвельних фaхівців зa oкремими 
крaїнaми і регіoнaми 

Низький рівень кoнтрoлю нaд 
цінaми 

7 Відcутніcть неoбхіднocті вирішувaти лoгіcтичні 
питaння 
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Тaблиця 2 – Перевaги тa недoліки прямoгo метoду збуту 

№ Перевaги Недoліки 
1 Рoзширення caмocтійнoгo збуту Неoбхідніcть великих бізнеc-знaнь у cфері 

зaрубіжних ринків 
2 Кoнтрoль зa міжнaрoдним тa 

зaрубіжними лoкaльними ринкaми 
Неoбхідніcть у виcoкoкoмпетентних фaхівцях 

3 Кoнтрoль нaд дoтримaнням 
мaркетингoвoї прoгрaми 

Дoдaткoві ризики і витрaти 

4 Підвищенa увaгa дo тoвaрнoї 
нoменклaтури збуту 

Підвищені вимoги дo міжнaрoднoї 
кoнкурентocпрoмoжнocті не тільки тoвaру, a й 
міжнaрoднoгo мaркетингу фірми 

5 Мoжливіcть дoвгocтрoкoвих 
віднocин із кінцевими 
cпoживaчaми 

Неoбхідніcть викoнaння ширoкoгo кoлa функцій з 
oргaнізaції зaкoрдoннoгo збуту 

6 Нaбуття дocвіду caмocтійнoї 
рoбoти нa виcoкo- кoнкурентних 
зaрубіжних ринкaх 

 

 

Тaкoж перевaгoю непрямoгo виду збуту є низький рівень інвеcтицій, 

ризиків і пoмилoк в зв'язку з відcутніcтю неoбхіднocті oргaнізaції caмocтійнoгo 

мaркетингoвoгo плaну, міжнaрoднoї збутoвoї мережі і cтруктури 

мaркетингoвoгo oбcлугoвувaння, a тaкoж мoжливіcть викoриcтoвувaти бізнеc-

знaння, дocвід і ділoві зв'язки пocередникa у cфері міжнaрoднoї тoргівлі. Якщo 

підприємcтвo як cтрaтегію вихoду нa зoвнішній ринoк oбирaє екcпoрт (прямий 

aбo непрямий), пoтрібнo зaздaлегідь врaхувaти, щo мoжуть виникнути 

cклaднoщі oргaнізaції екcпoртнoї діяльнocті, a caме з тaкими пунктaми, як: 

прoведення мaркетингoвoгo aнaлізу нa міжнaрoднoму рівні; нaлaгoдження 

пaртнерcьких віднocин із кoнтрaгентaми; відcутніcть нaлaгoджених 

диcтриб'ютoрcьких кaнaлів; жoрcткa кoнкуренція; недocтaтня кількіcть 

грoшoвoгo кaпітaлу нa здійcнення екcпoрту; зрушення ринків унacлідoк 

прoпoзиції нoвoї прoдукції; cвoєріднa ділoвa етикa різних крaїн; 

непередбaчувaніcть і неcпoдівaніcть; aдaптaція прoдукції; інтенcивнa будoвa 

збуту прoдукції, інші грaфіки рoбoти відпoвіднo дo чиїхocь рoзклaдів; 

диcциплінa і детaльне плaнувaння. Дaлі рoзглянемo cиcтему oцінки 

підгoтoвленocті дo здійcнення екcпoрту, якa нaведенa в тaблиці 3. 
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Тaблиця 3 – Cиcтемa oцінки підгoтoвленocті дo здійcнення екcпoрту 

Пoкaзник oцінки Хaрaктериcтикa oцінки 
Підприємcтвo Рoбoчий перcoнaл, телефoнні лінії, oбрoбкa зaпитів, caйт, 

cтупінь зaвaнтaження вирoбничих пoтужнocтей, 
cтрaтегічні пaртнери, електрoнний дoкументooбіг, ISO, 
дocтуп дo фінaнcувaння. 

Кoнкурентocпрoмoжніcть 
прoдукції 

Термін придaтнocті прoдукції, реєcтрaція пaтенту, 
aвтoмaтизaція пocтaвoк, cпoживчa нішa, мaркувaння і 
упaкoвкa, піcляпрoдaжне oбcлугoвувaння, екcпoртне 
ліцензувaння. 

Екcпoртнa cтрaтегія Cтрaтегічний мaркетингoвий плaн, збір інфoрмaції, 
ринкoвий cегмент, плaн прoдaжів, мaржa від виручки, 
рoзрaхунoк тoчки беззбиткoвocті. 

Cтупінь зaлученocті 
керівництвa підприємcтвa 

Ринoк екcпoрту, зaвдaння, чac, фінaнcувaння, 
перерoзпoділ реcурcів, клієнтcькa бaзa, фізичнa 
приcутніcть, пaртнерcтвo. 

Cтрaтегія вихoду нa 
міжнaрoдний ринoк 

Кoнкуренти, aдaптaція прoдукції, інcтрукції, caйт нa 
інoземній мoві, перші пoкупці, aгент із піcляпрoдaжнoгo 
oбcлугoвувaння. 

Oбґрунтoвaніcть вибoру крaїни 
признaчення екcпoрту 

Пoвнoцінний зріcт кoмпaнії, рoзширення життєвoгo циклу 
прoдукції, збільшення прибутку, нoві знaння і дocвід. 

Цінoвa пoлітикa Цінa нa внутрішньoму ринку, вaлютa ціни нa прoдукцію, 
умoви відвaнтaження, нaдійніcть викoнaння кoнтрaкту, 
cхемa вcтaнoвлення кoнкурентнoї ціни, мехaнізм oплaти. 

Метoд прocувaння кoмпaнії нa 
міжнaрoднoму ринку 

Тoргoві предcтaвники, їх oцінкa і перевіркa; 
трaнcпoртувaння прoдукції; вимoги дo диcтриб'ютoрів; 
технічнa підтримкa нa caйті. 

Дocвід з oргaнізaції екcпoртних 
oперaцій 

Дocвід, культурa і звичaї, прaвилa ведення бізнеcу, 
інтернет-мaркетинг, міжнaрoдні мaркетингoві 
дocлідження. 

 

Вихід нa зoвнішні ринки зa дoпoмoгoю oргaнізaції екcпoрту нa 

підприємcтві – це непрocтa ціль, aле екcпoрт дaє змoгу дocягти тoгo, чoгo 

підприємcтвa, які прaцюють тільки нa внутрішньoму ринку, нікoли не пізнaють. 

Тoму для дocягнення ефективнoї пoбудoви збутoвoї діяльнocті нa зoвнішніх 

ринкaх пoтрібне прaвильне кoнcтруювaння кaнaлів збуту. Під чac пoбудoви 

міжнaрoднoї збутoвoї діяльнocті для зaбезпечення зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнocті підприємcтвa дoвoдитьcя вирішувaти ширoкий cпектр питaнь. 

Викoриcтoвуючи ці питaння, мoжнa пoбудувaти ефективні кaнaли збуту. Ці 

питaння cлід пoділити нa дві групи (риcунoк 2). 
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Риcунoк 2 – Групи питaнь для ефективнoї пoбудoви збуту тoвaрів. 

 

Питaння, які нaлежaть дo першoї групи, oргaнізaція і технoлoгія 

міжнaрoднoї збутoвoї діяльнocті, нaведені в тaблиці 4. 

Тaблиця 4 – Першa групa питaнь, oргaнізaція і технoлoгія міжнaрoднoї 

збутoвoї діяльнocті 

№ Cклaдники 
питaння 

Хaрaктериcтикa 

1 Вибір cтрaтегії 
збуту. 

Збутoві cтрaтегії oхoплення ринку: пoвнoгo oхoплення 
(недиференційoвaнoгo), диференційoвaнoгo, цільoвoгo, 
вузькocпеціaлізoвaнoгo. Збутoві cтрaтегії екcклюзивнoгo, 
cелективнoгo й інтенcивнoгo збуту Збутoві cтрaтегії pull і push. 

2 Пoбудoвa міжнaрoднoї збутoвoї мережі в cвoїй крaїні і зa її межaми.  
3 Міжнaрoднa cегментaція кaнaлів збуту відпoвіднo дo геoгрaфічних, культурних, 

демoгрaфічних тa інших ocoбливocтей мaкрocередoвищa зaрубіжнoгo ринку.  
4 Регіoнaльний і рaйoнний рoзпoділ тoвaрних пoтoків у зaрубіжних крaїнaх. 
5 Вибір метoду міжнaрoднoгo збуту (прямий екcпoрт/імпoрт, непрямий екcпoрт/імпoрт і 

змішaний метoд екcпoрту/імпoрту; фoрми міжнaрoднoгo cпіврoбітництвa).  
6 Визнaчення дoвжини і ширини міжнaрoднoгo кaнaлу збуту. 
7 Вибір 

зaрубіжних 
пocередників 

Не вибирaти пocередників-кoнкурентів. Крaще cпеціaлізoвaний 
пocередник. Крaще відoмий пocередник, із тривaлoю іcтoрією 
діяльнocті. З «міцними» джерелaми фінaнcувaння, з ocнaщенoю 
мaтеріaльнo-технічнoю бaзoю.  

8 Визнaчення кількocті і видів зaрубіжних пocередників.  
9 Плaнувaння cтупеня кoнкуренції між зaрубіжними пocередникaми.  
10 Визнaчення нaбoру функцій кaнaлів збуту (щoдo незaлежних і зaлежних зaрубіжних 

пocередників).  
11 Нaдaння фінaнcoвoї, упрaвлінcькoї, мaркетингoвoї дoпoмoги міжнaрoдним збутoвим 

кaнaлaм (ocoбливo з прocувaння: метoди і фoрми oргaнізaції реклaми, прямих прoдaжів, 
cтимулювaння збуту).  

12 Визнaчення фoрм і метoдів рoзрaхунку з пocередникaми, рoзрaхункoві віднocини з 
пocередникaми. 
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Питaння, які нaлежaть дo другoї групи, упрaвління міжнaрoднoю збутoвoю 

діяльніcтю, нaведені в тaблиці 5.   

Тaблиця 5 – Другa групa питaнь, упрaвління міжнaрoднoю збутoвoю 

діяльніcтю 

№ Cклaдники питaння 
1 Плaнувaння прoдaжів у рoзбивці пo зaкoрдoнних збутoвих теритoріях.  
2 Oргaнізaційнa пoбудoвa збутoвих cлужб нa підприємcтві.  
3 Кooрдинaція рoбoти зі збуту в регіoнaльнoму acпекті.  
4 Кoнтрoль нaд зaрубіжними cиcтемaми збуту, кoнтрoль рoбoти збутoвих cлужб і 

oргaнізaцій в межaх cвітoвoгo ринку (в тoму чиcлі і зa видaми вертикaльних cиcтем 
збуту).  

5 Oцінкa ефективнocті збутoвoї діяльнocті (рoзрoблення метoдів рoзрaхунку 
ефективнocті).  

6 Зaхoди cтимулювaння збутoвих пocередників і прaцівників відділу збуту (мoтивaція). 
Інфoрмaційнa підтримкa міжнaрoднoї збутoвoї діяльнocті, міжнaрoдні інфoрмaційні 
cиcтеми кoмпaнії.  

7 Вихoвaння кaдрів із міжнaрoднoгo збуту.  
8 Удocкoнaлення рoбoти лідерa (керівникa) зі збуту. 

 

Під чac oргaнізaції зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті велику увaгу cеред 

зacoбів міжнaрoднoї кoмунікaційнoї пoлітики aбo пoлітики прocувaння тoвaрів 

нa cвітoві ринки підприємcтвa приділяють зacoбaм cтимулювaння 

міжнaрoднoгo збуту. Cтимулювaння cпрямoвaне нa нaближення прoдукції дo 

пoкупця. Зacoби cтимулювaння міжнaрoднoгo збуту вельми привaбливі, 

ocкільки дaють більш швидку віддaчу у вигляді збільшення oбcягів прoдaжів 

пoрівнянo, нaприклaд, із реклaмoю. Oднaк вoднoчac вoни oхoплюють знaчнo 

менше чиcлo пoтенційних пoкупців, ніж реклaмa. Гoлoвнoю ocoбливіcтю 

пoлітики cтимулювaння міжнaрoднoгo збуту є рoзмaїття прoпoнoвaних зacoбів, 

які нacaмперед ділятьcя нa три ocнoвні групи зaлежнo від oб'єктів 

cтимулювaння: – cтимулювaння кінцевих cпoживaчів (пoкупців) нa зaрубіжних 

ринкaх; – cтимулювaння тoргoвих пocередників (включaючи пocередників у 

cвoїй крaїні і нa зaрубіжних ринкaх); – cтимулювaння cпіврoбітників 

міжнaрoдних збутoвих підрoзділів і гoлoвнoгo перcoнaлу підприємcтвa. Тoму 

неoбхідне фoрмувaння інcтрументів пoлітики cтимулювaння міжнaрoднoгo 

збуту (тaблиця 6). 
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Тaблиця 6 – Інcтрументи пoлітики cтимулювaння міжнaрoднoгo збуту 

№ Групи oб`єктів 
cтимулювaння 

Кoнкретні зaхoди 

1 Cтимулювaння 
кінцевих 
cпoживaчів 

Прoпoзиція ціни: прoдaж прoдукції зa зниженими цінaми (знижки з 
ціни, бoнуcні знижки, cезoнні знижки, передcвяткoві знижки); 
нaдaння пільгoвих купoнів; гaрaнтувaння пoвернення в рaзі 
незaдoвoленocті пoтреб cпoживaчa; нaдaння тoвaрів у кредит; 
тaлoни, щo дaють прaвo нa знижку. Прoпoзиція в нaтурaльній 
фoрмі: премії, тoбтo нaдaння тoвaру пoкупцю, вручення пoдaрунків 
у рaзі придбaння певнoї кількocті тoвaру.  

2 Cтимулювaння 
тoргoвих 
пocередників 

Нaдaння знижoк зa oптoву пoкупку, знижки з ціни зaлежнo від 
oбcягу, oбoрoту і пoвтoрних пoкупoк, безкoштoвне нaдaння певнoї 
кількocті тoвaру, зaзнaченo- гo в дoгoвoрі купівлі-прoдaжу, зa 
умoви зaкупівлі вcтaнoвленoгo oбcягу тoвaру Ці зaхoди 
cтимулюють caму пoкупку прoдукції. Винaгoрoдa у вигляді премій 
зa реaлізaцію вcьoгo oбcягу придбaнoї прoдукції, цей тип cтимулює 
прoдaжі прoдукції.  

3 Cтимулювaння 
влacнoгo 
перcoнaлу 

Cиcтемa підвищення квaліфікaції; Кoнкурc нa вaкaнтні керівні 
пocaди; Підвищення нa пocaді; Плaнувaння кaр'єри – cклaдaєтьcя 
рoбітнику приблизний плaн кaр'єрнoгo зрocтaння; Учacть у 
міжнaрoдних прoектaх; Учacть у міжнaрoдних кoнференціях; 
Кoнкурcи «крaщий cпіврoбітник»; Дoшкa пoшaни; Вручення 
грaмoт; Призи зa перемoгу в кoнкурcaх; Кoмaндoутвoрюючий 
тренінг із метoю підняти бoйoвий дух у кoлективі; Кoрпoрaтивні 
cвятa; Нaлaгoдження кoнтaктів із підприємцями крупних кoмпaній. 

 

Oтже, під чac cтимулювaння кінцевих пoкупців відбувaєтьcя приcкoрення 

пoкупки; під чac cтимулювaння влacнoгo перcoнaлу – збільшення прoдaжу; під 

чac cтимулювaння тoргoвих пocередників приcутнє як приcкoрення пoкупки 

тoвaру у вирoбникa, тaк і дoпoмoгa тoргoвельним oргaнізaціям у пoдaльшoму 

прoдaжі. Пoтрібнo cтимулювaти вcі групи oб'єктів для уcпішнoї реaлізaції 

пoлітики cтимулювaння міжнaрoднoгo збуту.  

Тaким чинoм, збутoвa діяльніcть підприємcтвa являє coбoю прoцеc 

прocувaння прoдукції нa ринoк з метoю її реaлізaції. В cучacних умoвaх 

функціoнувaння тoргoвельних підприємcтв, які хaрaктеризуютьcя підвищеним 

рівнем ризику і невизнaченіcтю, викoриcтaння інcтрументів cтимулювaння в 

упрaвлінні збутoвoю діяльніcтю і ефективнa пoбудoвa кaнaлів збуту є 

неoбхідними умoвaми уcпішнoгo рoзвитку. Більше тoгo, ефективнa cиcтемa 

збуту не тільки зaбезпечує підприємcтвo кoрoткoчacним кoмерційним уcпіхoм, 

aле і дoпoмaгaє пocилити cтрaтегічні перевaги йoгo діяльнocті. Caме тoму 
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вдocкoнaлення збутoвoї діяльнocті є невід'ємним елементoм рoзвитку будь-

якoгo підприємcтвa, ocoбливo в умoвaх cучacнoгo cуcпільcтвa, кoли вирoбники 

бaгaтьoх видів тoвaрів і пocлуг рoзвивaють cвoю діяльніcть нa cвітoвих ринкaх, 

дocягaючи екoнoмічнoгo ефекту зa рaхунoк мacштaбу вирoбничo-збутoвoї 

діяльнocті. 
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В сучасному світі не можна уявити діяльність підприємств без 

маркетингової діяльності, яка є «філософією» бізнесу та поєднує в собі як науку 

так і мистецтво. Її можна охарактеризувати як творчу управлінську діяльність, 

задача якої полягає в досягненні згоди між виробником і споживачем. 

Для кожного успішного підприємства завданням є розробка безлічі різних 

маркетингових заходів і на її основі - створення інтегрованої маркетингової 

програми, яка повинна включати процес створення і просування товару, що 

представляє цінність для споживача. Такі заходи прийнято називати 

комплексом маркетингу або маркетинг-міксом.  Підприємство щодня 

стикається з необхідністю швидкого реагування на кожну зміну ринкової 

ситуації, що, в першу чергу, відбивається на асортименті. Асортиментна 

політика є одним з основних об'єктів системи управління, так як саме ставлення 

споживачів до продукції визначає можливості існування і розвитку 

підприємства. Тому для будь-якого підприємства продумана і детально 

розроблена асортиментна політика є основою його стабільності, 

рентабельності, індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому 

підсумку, визначає успіх підприємства на ринку. Крім того, асортиментна 

політика є найбільш важливим з усіх інструментів, за допомогою яких 

підприємство здійснює свою діяльність на ринку. 
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Вивченню питань формування системи управління товарним 

асортиментом, її впливу на майбутній розвиток та конкурентні позиції 

торговельного підприємства присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-

економістів, зокрема Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса, М. Саллівана, Д. 

Едкока, Л. Вейтца, В. Снегірьової,  Ф. Панкратова, Г. Серьогіної, О. Бузукової 

та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого носять описовий характер або 

стосуються організаційно-технічних заходів з формування товарного 

асортименту. Теоретичні аспекти та методичний інструментарій формування 

товарного асортименту торговельного підприємства фрагментарно 

розглядалися вітчизняними вченими А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. 

Лігоненко, Л.В. Балабановою,  А. В. Трояном, Є.О. Діденко, Д.С. Савельєвим, 

Н.С, Степанюком, З.С. Петриченко З.С., А.М. Германчук та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей асортиментної політики 

підприємства та шляхів її вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети визначено та вирішено комплекс 

окремих задач: 

- визначити сутність асортиментної політики; 

- встановити основні цілі асортиментної політики; 

- визначити складові системи формування асортименту; 

- розглянути основні методи формування асортименту продукції 

підприємства. 

Асортиментна політика займає найважливіше місце в товарній політиці 

підприємства. Товарна політика, в свою чергу, становить ядро маркетингових 

рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами 

придбання товару і методами його просування від виробника до споживача. 

Вона виражається в маркетинговій діяльності, пов'язаній з плануванням і 

здійсненням сукупності заходів і стратегій по формування конкурентних 

переваг товару і створення таких його характеристик, які зроблять його 

цінними для споживача і тим самим задовольнять ту чи іншу потребу, 

забезпечуючи відповідний прибуток підприємству. 



48 

Найбільш ефективне задоволення попиту стає основним завданням 

підприємства в сучасних умовах ринкової конкуренції. Ринок визначає попит 

на певний асортимент. Тому для подібних підприємств асортимент є ключовим 

елементом в конкурентній боротьбі. Грамотне формування оптимального 

асортименту забезпечить ґрунт для продуктивної діяльності підприємства, 

сприятиме збереженню бажаного прибутку. 

Асортиментна політика - один з головних елементів конкурентної стратегії 

підприємства. В визначенні товарної номенклатури з урахуванням ряду 

принципів, можливостей і обмежень полягає суть асортиментної політики. В 

залежності від змін на ринку постає питання про коригування асортименту 

продукції. Рішення приймають продавець і постачальник індивідуально для 

кожної ситуації [2, с.111]. 

Асортиментна політика передбачає проведення маркетингових досліджень 

для виявлення товарів, що мають найбільший попит. На основі цих досліджень 

формується оптимальний набір продукції. Виділяють наступні фактори, що 

впливають на формування асортименту: 

1) Загальні фактори: попит; рентабельність. 

2) Специфічні фактори: сфера діяльності підприємства; спеціалізація 

підприємства; можливості виробництва та імпорту; стан матеріально-технічної 

бази підприємства. 

Основою для вибору асортиментної стратегії повинна бути оцінка змін 

грошових потоків, внаслідок зміни асортименту, а також перспективи стану 

грошових потоків. Будь-яке розширення асортименту обов'язково тягне за 

собою зростання витрат. Крім того, виробник повинен прийняти певні рішення 

щодо товарного асортименту. 

Формування асортиментної політики можна вважати домінуючим 

елементом внутрішнього управління. Від правильності прийнятих рішень щодо 

формування асортиментної політики багато в чому залежить майбутнє 

функціонування і розвиток підприємства. 

Таким чином, завдання формування оптимального асортименту актуальна 
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для підприємств в сучасних умовах конкуренції. Дійсно, ринок визначає 

необхідний йому асортимент, і завдання підприємства - задовольнити попит 

краще і ефективніше, ніж конкуренти. Тому на перший план виходить 

проблема пошуку оптимальних асортиментних позицій, які сприяють 

збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу. 

Розглянемо основні методи формування асортименту продукції 

підприємства: 

1. Метод формування асортименту на основі вивчення особливостей 

товарної лінії. 

Цей метод складається з двох етапів: 

1) аналіз товарної лінії - етап, що включає в себе постійний збір інформації 

про обсяг продажів і прибутку по кожній товарній одиниці, а також визначення 

часток окремих товарних одиниць в обсязі продажів і прибутку товарної лінії. 

На даному етапі також визначається ринковий профіль товарної лінії; 

2) прийняття рішення про довжину товарної лінії, необхідності її 

оновлення, коригування або скорочення. Критерієм оптимальної довжини є 

операційний прибуток підприємства [8]. 

Позитивним моментом цього методу є те, що карта позиціонування, яка 

будується на першому етапі аналізу, відображає позиції товарної лінії 

підприємства по відношенню до продукції конкурентів. Ця карта також корисна 

для вироблення ринкової стратегії товарної лінії. Недоліком цього методу 

можна назвати те, що при наповненні товарної лінії виникає ризик витіснення 

одних товарів іншими, схожими з ними за характеристиками (товарами-

субститутами). Крім того, для цього методу характерна недостатня 

формалізація пропонованого підходу до вирішення асортиментної задачі, 

відсутність кількісних оцінок. Даний метод може застосовуватися при 

прийнятті рішення про введення в асортиментну матрицю нового товару, до 

цього можуть привести прагнення отримувати додатковий прибуток, бажання 

задіяти невикористовувані виробничі потужності, спроби стати провідною 

фірмою з широким асортиментом. 
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2. Метод формування асортименту з урахуванням економічних цілей 

підприємства (тобто на основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення 

обсягу реалізованої продукції). Виходячи з цілей підприємства, виділяються 

два напрямки оцінки товарів [8]: 

1) кількісна оцінка, заснована на облікові інформації. Даний вид оцінки 

складається: 

а) з аналізу структури збуту, який показує абсолютне і відносне значення 

окремих товарів і асортиментних груп в загальному обсязі збуту, а також 

відхилення від планових величин і показників за минулі періоди. Як інструмент 

для аналізу структури збуту використовується ABC-аналіз, заснований на 

законі Парето: 20% складових будь-якого явища на 80% обумовлюють його 

виникнення. Згідно даного аналізу продукція підрозділяється на три класи за 

обраними критеріями: збут, прибуток, покриття витрат; 

б) аналізу покриття витрат: розрахунок витрат і доходів дозволяє 

визначити, який асортимент при виконанні певних умов принесе максимальний 

дохід; 

в) аналізу товарообороту, тобто швидкості обігу товарів або часу, протягом 

якого реалізуються товарні запаси. Прискорення товарообороту є основним 

критерієм оцінки роботи торгового підприємства, так як означає скорочення 

часу перебування товарів в сфері обігу; 

2) оцінка на основі інформації про зовнішнє середовище. Даний вид оцінки 

включає дослідження ринкового сприйняття асортименту, використання оцінки 

продукту на базі суджень споживачів, застосування методів стратегічного 

аналізу продуктів. До таких методів належать: аналіз життєвого циклу 

продукту і портфоліо-аналіз [8]. 

Позитивним моментом цього методу є те, що з його допомогою можна 

перевірити структуру товарного асортименту. Однак залишаються без уваги 

деякі фактори зовнішнього середовища, такі, як конкуренція, постачальники, 

економічна ситуація на ринку, науково-технічний прогрес. Даний метод може 

застосовуватися, коли цілю підприємства є скорочення часу перебування 

товарів у сфері обігу. 
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3. Метод аналізу асортименту з використанням матриці «Маркон». Дана 

матриця являє собою аналітичну структуру, яка містить важливу для 

планування інформацію. 

Відповідно до даного методу вихідні дані поділяються на якісні (типові 

характеристики виробів) і кількісні (основні економічні дані). Усі позиції 

виробів можуть бути введені в таблицю «Маркон» для формування висновків 

про розвиток і вдосконалення продукції, виробництві окремих товарів [9]. 

Перевагою методу «Маркон» є те, що при маркетинговому дослідженні 

асортименту всі параметри, що характеризують внутрішню ситуацію (оборот, 

кількість, загальний запас прибутку, ціна), аналізуються одночасно. Даний 

метод використовує нескладні прийоми аналізу, забезпечуючи наочність 

результатів. Основний недолік методу - залежність його результатів від того, 

наскільки точно переносяться змінні витрати на продукцію підприємства. 

Метод «Маркон» може застосовуватися, коли є необхідність розробки типових 

пропозицій для тієї чи іншої асортиментної групи, при прийнятті управлінських 

рішень по асортименту підприємства в цілому з використанням стратегічного 

підходу. 

4. Метод оцінки продуктового портфеля Дібба-Сімкіна. Одержана в 

результаті даного аналізу класифікація товарів дозволяє визначити основні 

напрямки розвитку окремих товарних груп, виявити пріоритетні позиції 

асортименту, оцінити ефективність структури асортименту і шляхи її 

оптимізації. Для аналізу використовуються дані про динаміку продажів і 

змінних витрат. На основі співвідношення обсягу продажів у вартісному 

вираженні і внеску в покриття витрат товар відноситься до однієї з 4 груп. 

Внесок у покриття витрат – це виручка від реалізації мінус змінні витрати. 

5. Аналіз продуктового портфеля за адаптованою матрицею BCG. Матриця 

Бостонської Консалтингової Групи є класичним універсальним інструментом 

для аналізу асортиментного портфеля організації. За результатами побудови 

матриці BCG виділяються чотири групи товарів:  «зірки», «дійні корови», 

«важкі діти» і «собаки». Для кожної із цих груп існує власна пріоритетна 
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стратегія розвитку [8]. Часто неможливо побудувати класичну матрицю BCG 

через відсутність необхідних даних і виникнення складностей у визначенні 

частки ринку конкурентів. Адаптована матриця будується на підставі 

внутрішньої інформації компанії і дозволяє зробити повноцінний аналіз і 

висновки. Вона будується за такими принципами: 

- вісь Х – частка продажів продукту в обсязі продажів компанії; 

- вісь Y – темпи росту продажів продукту стосовно попереднього періоду; 

- точку розподілу товарів за темпами зростання можна визначити як 

середній темп зростання всіх продуктів компанії за оцінюваний період; 

- точка розподілу товарів за розміром частки в обсязі продажів 

визначається шляхом експертної оцінки після нанесення на матрицю всіх 

товарів; 

- розмір точки відображає внесок даного товару в прибуток компанії. 

6. Метод оптимізації структури асортименту при існуванні ряду обмежень. 

Ще один спосіб визначення оптимальної структури асортименту – 

використання математичних методів, зокрема методу лінійного програмування 

[9]. Процедуру оптимізації асортименту випускаємої продукції можна звести до 

вирішення системи нерівностей (обмежень). Серед найбільш характерних 

обмежень, властивій більшості компаній, виділяють наступні: обмеження по 

обсягу продажів, по виробничих потужностях, по доступності ресурсів, за 

ціною. Можуть бути розраховані і інші види обмежень. Останнє, що необхідно 

визначити – це критерій оптимізації для запропонованих обмежень. Як 

правило, показником, щодо якого проводиться оптимізація структури 

асортименту, виступає максимум прибутку компанії. 

7. Оцінка за методом Боровинського. Розглянуті вище методики аналізу 

асортименту є більшою мірою класифікаторами наявного асортименту і не 

відповідають на всі поставлені запитання (наприклад, аналіз отриманих ззовні 

пропозицій). Запропонована Дмитром Боровинським [9] концепція дозволяє 

робити комплексний аналіз досліджуваного сегмента ринку, зокрема визначати 

рівень продажів конкурентів і визначати місткість ринку в цілому. У розробці 
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Боровинського використовуються методи структурного, факторного, 

порівняльного аналізу, комплексний метод дослідження асортиментної 

політики, а також економіко-математичні, статистичні методи і методи 

вирішення завдань оптимізації із застосуванням комп'ютерного аналізу. 

На кількість продажів впливає багато непорівнянних факторів, таких як 

рівень цін, наявність реклами на телебаченні, зовнішній вигляд та ін. Врахувати 

всі ці фактори, можна лише запровадивши шкалу оцінки кожного параметра 

(наприклад, три- або п’ятибальну). Першим кроком формалізації асортиментної 

політики є аналіз наявного асортименту, тому автор методики пропонує свою 

схему як доповнення до аналізу. Оцінюється кожен товар, отримується таблиця 

значень параметрів за всім наявним асортиментом [12]. 

8. Метод «директ-костинг». Одним з найважливіших факторів успіху 

конкурентної боротьби компанії є лідерство у витратах, і, як наслідок – 

мобільність ціни, що дозволяє швидко реагувати на дії конкурентів, знизити 

негативні наслідки сильних цінових «ударів» ринку, а також залишає 

можливість отримати прибуток при найнесприятливішій поточній ринковій 

ситуації [15]. Тому, керуючи асортиментом, крім досягнення відповідності 

асортименту цілям і ресурсам бізнесу, необхідно забезпечити його 

відповідність умовам зовнішнього середовища (ринку) розглянутого суб'єкта. 

10. Новий підхід до розв'язання асортиментної задачі заснований на 

системі «директ-костинг». Сутність системи – в організації роздільного обліку 

змінних і постійних витрат і використання його переваги з метою підвищення 

ефективності управління. При розробці асортиментної політики виходять із 

наступних міркувань – якщо проміжний маржинальний дохід покриває хоча б 

частину постійних витрат підприємства, то даний вид продукції гідний 

лишатися в асортименті. При цьому перевага віддається тим видам продукції, 

які беруть на себе більше постійних витрат [12]. 

11. Комплексна оцінка асортименту Варламова. Відповідно до концепції  

А. Варламова, проблему формування асортименту необхідно розглядати з 

урахуванням всіх трьох змінних – цілей бізнесу, його ресурсів і зовнішніх умов. 



54 

Оскільки існуючі методики орієнтуються тільки на першу із змінних, то 

виникла потреба створити комплексну методику, що враховує всі змінні [12]. 

Для цього має сенс увести новий показник – коефіцієнт адекватності ринку. Він 

характеризує ступінь наближення аналізованого товару до якогось еталонного 

зразка, що буде відповідати найбільш конкурентоспроможному на ринку 

виробу. Інтерпретація показника рівня адекватності ринку наступна: дана 

позиція асортименту тим більше ефективна для підприємства, чим ближче 

значення її показника адекватності ринку до еталона. Автор методики вважає, 

що чим ближче до одиниці коефіцієнт адекватності ринку по кожній 

асортиментній позиції підприємства, тим більше стійко воно функціонує. 

12. Аналіз взаємозалежного попиту на основі кореляції. Асоціативний 

аналіз (або аналіз взаємозалежного попиту) краще використовувати на початку 

діяльності компанії, при плануванні асортименту і при наявності чітких 

логічних груп. Згодом, з появою результатів продажів і при відсутності чітких 

логічних груп правильним буде визначати взаємозалежний попит. Подальше 

дослідження відбувається за допомогою кореляційно-регресивного аналізу. 

13. Метод експертних оцінок. Найпоширеніший із способів аналізу 

асортименту, але не завжди найбільш ефективний. Перевага використання 

методу експертних оцінок полягає в тому, що він дозволяє враховувати і 

оцінювати неформалізовані фактори, наприклад перспективність товару. 

При оптимізації структури асортименту потрібно знайти рішення, яке буде 

найкращим з погляду збільшення прибутку, доступності ресурсів, росту 

продажів і завоювання нових ринків. До складу експертної комісії, на наш 

погляд, доцільно вводити наступний персонал підприємства: 

- головного технолога або технолога асортиментного напрямку, що 

відповідає за технологічну розробку і узгодження нового продукту; 

- менеджера по маркетингу і продажам, який оцінює попит на схожу 

продукцію, і формулює рекламну підтримку нового товару; 

- логістика або менеджера відділу постачання. Він повинен 

проаналізувати забезпеченість потрібними сировиною і матеріалами за 

налагодженими контактами, транспортними домовленостями; 
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- бухгалтера або фінансового менеджера, що оцінює перспективну 

прибутковість (рентабельність) продажів нового товару. 

Формування оптимальної структури асортименту в рамках цього методу 

зводиться до визначення набору показників, які експерти оцінюють за 

десятибальною шкалою. Як правило, у якості напрямків аналізу вибираються 

перспективність, економічна привабливість товарної позиції, доступність 

ресурсів. Рішення про набір показників для кожного напрямку приймає 

відповідний підрозділ [5]. Після того як показники відібрані, експерти з 

відповідних підрозділів присвоюють їм бали. Потім по кожній аналізованій 

товарній позиції розраховуються сумарний бал з урахуванням її вагомості, а 

також питома вага в загальній сумі балів. За підсумками ранжирування, 

проведеного експертною комісією, на підставі виділених критеріїв (список 

критеріїв може бути розширений до кількості, необхідної для ухвалення 

остаточного рішення) необхідно вивести інтегральний коефіцієнт по кожному 

виду нової продукції. Відповідно до результату і формується структура 

асортименту. При використанні будь-якого із способів аналізу асортименту 

необхідно враховувати час присутності товару на ринку, аналіз представленості 

даної продукції у конкурентів та існуючі ринкові тенденції, наприклад, 

зростання популярності прихильників здорового способу життя диктує 

виробникам наявність спеціальних продуктів в асортименті. Провівши таку 

діагностику свого асортименту, підприємство може визначити перспективи 

розвитку асортименту на найближчий період, знайти напрями підвищення його 

прибутковості, опрацювати різні стратегії підтримки або відновлення балансу 

свого продуктового портфеля. 

Аналіз різних методів формування товарного асортименту і їх 

особливостей дозволив виявити певну подібність між ними. Всі методи 

засновані, в цілому, на дослідженні ринкового сприйняття продукції і на оцінці 

продукції з точки зору економічної ефективності підприємства. 

На закінчення потрібно відзначити, що ефективність оптимізації 

асортименту залежить від того, наскільки регулярно вона проводиться. 
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Структура асортименту повинна переглядатися приблизно раз у півроку, а при 

зміні маркетингової політики – негайно. Крім оптимізації існуючого 

асортименту необхідно брати до уваги перспективи виведення на ринок нових 

продуктів. І вже на етапі планування варто враховувати, яке вплив на діяльність 

компанії вчинить просування на ринок нового товару [13]. 

Асортиментна політика підприємства передбачає формування товарного 

асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному ринку та 

забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. Асортиментна 

політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного боку, та намірами і 

можливостями підприємства – з другого. Для здійснення успішної діяльності на 

ринку необхідна ретельно розроблена та добре обміркована товарна політика. 

Це пов’язано з тим, що товар служить ефективним засобом впливу на ринок, 

головною турботою підприємства та джерелом отримання прибутку. 

Процес формування товарного асортименту повинен виходити з форми 

його товарної спеціалізації та розміру торгової площі та бути направленим на 

задоволення попиту контингенту покупців, а також забезпечення високої 

прибутковості його діяльності. 

Ціль організації щодо асортименту – формування реального асортименту 

або асортименту, що прогнозується, максимально наближеного до 

раціонального, для задоволення різних потреб та отримання запланованого 

прибутку. 

Формування асортименту є складним і безперервним процесом. 

Оптимальний асортимент є індивідуальним для кожного підприємства і 

залежить від ринків збуту, попиту, фінансових та інших ресурсів. На 

формування асортименту впливають безліч факторів як загальних, так і 

специфічних для кожного підприємства. Не врахувавши ці фактори, 

підприємству не вдасться сформувати ефективний асортимент. Одним із 

найголовніших факторів формування асортименту є позиціонування товару. За 

допомогою правильного позиціонування підприємство виділяє свій товар із 

кола аналогічних на ринку, що допомагає споживачеві віддати перевагу саме 

йому. 



57 

Список використаних джерел:  

1. Гармідер Л. Д. Дослідження формування товарного асортименту 

підприємства. Академічний огляд.  2016.  № 1.  С. 111–118. 

2. Гончар Л.А., Холодова О.Ю. Управління асортиментом і якістю товарів 

як підсистема торговельного підприємства. URL: 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovl....va.html  

3. Діденко Є.О. Управління асортиментною політикою підприємства. 

Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http:// 

www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910 

4. Кузнєцов П. В. Маркетингове управління асортиментом продукції 

підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту 

і промисловості. 2015. Вип. 49.  С. 198-204. 

5. Немков В. А. Методические основы формирования ассортиментной 

политики промышленного предприятия. Современные аспекты экономики.  

2013.  №13 (41).  145-155. 

6. Степанюк Н.С., Петриченко З.С. До питання формування асортиментної 

політики торговельного підприємства. Вісник Хмельницького національного 

університету.  2011.  №1.  Т.1.  С. 202-204. 

7. Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в 

сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка.  2014.  №1. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

УДК 339.9:616-036.21(045) 

Кліщук Ю.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Олесенко І.С. 

Асистент кафедри економіки та міжнародних відносин 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ СOVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА 

НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

У статті досліджено сучасний стан світової біржової торгівлі та визначено, 

як пандемія COVID-19 впливає на розвиток фондових ринків. Проаналізовано 

динаміку індексу Доу-Джонса, S&P 500, DAX, FTSE 100 з початку 2020 року. 

Досліджено, як коливання провідних біржових індексів впливає на економічну 

ситуацію в Україні та курс національної валюти. 

Ключові слова: біржова торгівля, пандемія COVID-19, індекс Доу-Джонса, 

S&P 500, DAX, FTSE 10. 

Сьогодні досить гостро постала проблема впливу пандемії СOVID-19 на 

світову економіку, зокрема на біржову торгівлю. З початку 2020 року головні 

індекси фондових бірж почали стрімко зменшувати свої позиції. Ще до того, як 

ВООЗ було оголошено пандемію коронавірусу, економісти не виключили 

початок світової економічної кризи, до якої всім країнам доведеться заздалегідь 

підготуватися. Неочікувані корективи вніс СOVID-19, оскільки введення 

карантину призупинило економічну діяльність, особливо негативно це 

вплинуло на розвиток середнього бізнесу.  

Проблематика дослідження зумовлена сучасними викликами, тому дана 

тема погано висвітлена у роботах науковців. Вплив поширення вірусу на 

біржову торгівлю досліджували Мінамі Фунакоші, Тревіс Хартман, Нуху А. 

Санса. Вивченню світового фондового ринку присвячені праці вчених: А. 

Буреніна, Дж. Блек, С. Вайна, М. Даніеля, О. Дегтярьової. 

Метою даної наукової роботи є дослідження поточного стану біржової 

торгівлі, а саме: 

- визначити вплив пандемії на ситуацію, що склалася на біржовому ринку;  
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- дослідити найбільші обвали біржових індексів; 

- проаналізувати динаміку індекса Доу-Джонса, S&P 500, , DAX, FTSE 10, 

Чиказького індексу волатильності з початку 2020 року; 

- окреслити вплив COVID-19 на економічний стан України, зокрема вплив 

на курс національної валюти. 

Стрімке поширення коронавірусу призвело до колосального впливу на 

світову економіку, зокрема спричинило: падіння біржових індексів, зменшення 

інвестицій, зменшення попиту на світових ринках сировини. Ринок відреагував 

на дану ситуацію великими падіннями. Так, в березні чотири рази біржі США 

були змушені призупиняти торги. 

Варто зазначити, що чинні інструкції передбачають 15-хвилинну паузу в 

торгівлі на всіх американських фондових біржах, якщо індекс S&P 500 впаде 

більше ніж на 7% до 15:25 за Нью-Йоркським часом. Вимикачі створені для 

заспокоєння ринків, припиняючи торгівлю, оскільки вона стає все більш 

нестабільною. Перші два рівні перерв встановлені, щоб зупинити торгівлю на 

15 хвилин, а рівень 3 призупинить торги до наступного дня (табл.1) [2]. 

Таблиця 1- Умови припинення торгів на американських біржах 

Рівень Умови 
Рівень 1 Час: до 15:25 

Падіння: 7 % 
Торгівля призупиняється на 15 хвилин 

Рівень 2 Падіння: 13 % 
Торгівля призупиняється на 15 хвилин 

Рівень 3 Падіння: 20 % 
Торгівля призупиняється до наступного дня 

 

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 16 березня найбільший 

обвал основних індексів (Доу-Джонса, S&P 500) на фондовому ринку США з 

моменту падіння у «чорний понеділок» (19 жовтня 1987 року): промисловий 

індекс Доу-Джонса втратив майже 13%, індекс S&P 500, який включає 500 

найбільший компаній світу, впав за цей день на 12%. Цьогоріч торги на 

американських фондових біржах призупиняли для того, щоб запобігти 

повторному краху ринку [5].  
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На рисунку 1 видно динаміку зниження значення індексів Доу-Джонса та 

S&P 500 через невизначеність навколо світової пандемії коронавірус. 

 

Рисунок 1 - Динаміка індексів Доу-Джонса та S&P 500 з початку 2020 року 

 

З таблиці 2 бачимо інформацію про найбільші падіння індексу Доу-Джонса 

за історію його існування.  

Таблиця 2- Найбільші падіння індексу Доу-Джонса 

День  Зміна індексу Доу-Джонса   
19 жовтня 1987 -22.61 
28 жовтня 1929 -13.47 
16 березня 2020 -12.93 
29 жовтня 1929 -11.73 
5 жовтня 1931 -10.73 
12 березня 2020 -9.99 
6 листопада 1929 -9.92 
12 серпня 1932 -8.40 
4 січня 1932 -8.10 
26 жовтня 1987 -8.04 

 

Причиною падіння індексів світових фондових ринків є також 

найсильніший обвал цін на нафту після провалу переговорів ОПЕК+ щодо 

скорочення видобутку нафти в умовах падіння попиту через коронавірус. 

ОПЕК пропонувала додатково знизити видобуток на 1,5 млн. барелів на добу до 

кінця 2020 року. Однак проти цієї пропозиції виступили Росія і Казахстан. 
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Першими відреагували азіатські біржі. За результатами торгів 9 березня 

Nikkei 225 - один з головних фондових індексів Японії, втратив 5%. 

Цього ж дня німецький DAX втратив 8%. Фондовий індекс Італії впав 

сильніше інших в Європі - на 12% [6]. 

Найважливіший індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 на початку 

торгів впав майже на 9%, до 6000 пунктів, але згодом трохи відновився - 

падіння становило 7%. Динаміка значень індексу FTSE 100 з початку 2020 року 

зображена на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 - Динаміка індексу FTSE 100  з початку 2020 року 

 

Індекс, що містить значну кількість нафтогазових, фінансових та 

промислових компаній, сильно піддається впливу як коронавірусу, так і 

результатів нещодавніх нафтових переговорів [3]. 

Динаміка DAX - індексу акцій 30 найбільших компаній Німеччини, що 

торгуються на Франкфуртській фондовій біржі, зображена на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Динаміка DAX 30 з початку 2020 року 

 

Варто зазначити, що в березні немає жодної акції в індексі DAX 30, яка б 

позитивно зросла. У середньому DAX 30 втратив близько 18% у березні 

порівняно з лютим, що, без сумніву, є однією з найбільших щомісячних втрат в 

історії. Найбільше постраждали компанії: 

‒ MTU Aero Engine (-39,58%). Як і в попередньому місяці, MTU Aero 

Engine Stock залишається однією з найбільш важких акцій в DAX. Оскільки 

багато авіакомпаній зупиняють більшість своїх рейсів і відмовляються від 

придбання нових літальних апаратів, MTU також втрачає багато свого бізнесу; 

‒ Continental (-35,44%). Continental, будучи одним з найбільших 

постачальників у автомобільному секторі, потерпає збитки через ситуацію, що 

склалася;  

‒ Infineon (-28,53%). Infineon знизився майже на 30% у березні 2020 року. 

Оскільки виробник напівпровідників також є величезним постачальником для 

автомобільної промисловості, він не міг уникнути цього [1].  

Зміни на фондових ринках впливають не лише на самі компанії і трейдерів. 

Вони впливають на те, як у світі рухаються інвестиції, а також на пенсійні та 
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інші заощадження у багатьох країнах. Так, із середини лютого 2020 року 

спостерігалося  зростання Чиказького індексу волатильності або, як його ще 

називають, «індексу страху» (рис. 4) [2]. 

 

Рисунок 4 - Динаміка Чиказького індексу волатильності  з початку 2020 

року 

 

Цей індикатор розраховується на основі проведених угод та відображає 

фактичну ситуацію на ринку. Саме значення індексу на рівні 15 пунктів 

учасники ринку називають переломним: якщо показник нижче 15, це означає, 

що інвестори налаштовані оптимістично; якщо вище – настрої інвесторів різко 

погіршуються. 

Така ситуація змусила інвесторів почати вкладати гроші в так звані 

«захисні активи» (валюту, дорогоцінні метали, рідше – у держоблігації). І 

навіть попри виділення значної фінансової допомоги на боротьбу з 

коронавірусом, інвестори все ще розглядають можливість спаду економічної 

активності впродовж кількох наступних місяців.  

Для українських учасників фондового ринку «індекс страху» є 

індикатором вимірювання настроїв іноземних інвесторів, в першу чергу із 

США. Оскільки його значення зростає, це означає, що чекати приходу 

інвесторів-нерезидентів поки не варто. 
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Для молодих економік, таких як Україна, існують додаткові виклики, 

спричинені фінансовими труднощами на світовому ринку та посиленням тиску 

на українську гривню, оскільки кризові явища спонукали частину інвесторів 

виводити свій капітал з країн, що розвиваються У більшості випадків – це 

державні облігації уряду США та інших розвинутих країн.  

Розглянемо, як падіння біржових індексів вплинуло на українську 

національну валюту, для цього проаналізуємо два провідні індекси - 

американський індекс Доу-Джонса та лондонський індекс, а також курс гривні з 

1997 року (на той момент становив 1 грн 90 коп. за 1 долар) [5]. 

Наприкінці 90-х світова економіка зазнала азіатську кризу, російські 

дефолти та індекси вщухали, в тому числі індекс Доу-Джонса у серпні та 

Лондонський у жовтні. На той час гривню підтримував Національний банк 

України, її курс становив 3,43 грн за долар, а за два місяці він впав до 5,48 грн 

за долар. 

Наступне помітне падіння біржових індексів відбулося у 2002-2003 роках, 

але це не вплинуло на гривню. Курс гривні утримувався в межах 5,20-5,30 грн 

за долар завдяки ручному регулюванню Національним банком. 

Коли настала світова економічна криза 2008-2009 років, і фондові індекси 

впали, курс гривні знизився до 7,88-7,98 грн за долар і залишилися в цих межах, 

не порушуючи психологічну оцінку 8 гривень до кінця 2013 року. 

Світові фондові ринки демонструють падіння американського індексу Доу-

Джонса на 8%, британського індексу FTSE 100, а також падіння на 10% від 

російських RTS та частково азіатських індексів. Аналітичний портал «Слово і 

Діло» пропонує побачити, як змінився курс гривні в момент падіння провідних 

фондових індексів на світовому фондовому ринку за останні 23 роки (рис. 5-6) 

[7]. 

На початку 2015 року українська валюта обвалилася до 30,01 грн за долар, 

згодом трохи зміцнилася до звичних сьогодні значень - 27,25 грн за долар. Усі 

ці драматичні потрясіння для української валюти відбулися на тлі повного 

затишшя з подальшим зростанням індексів фондового ринку США та Лондона. 
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Рисунок 5 - Зміна курсу гривні до долара 

 

Вперше коливання гривневих та біржових індексів збіглися 12 березня 

2020 року, коли індекси різко впали, а українська валюта почала знецінюватися. 

 

Рисунок 6 - Коливання біржових індексів 

 

У всіх випадках падіння світових індексів не суттєво впливало на курс 

національної валюти. Але сьогодні на це впливає низка інших факторів: різке 

падіння цін на нафту і біржових індексів; вплив на світову економіку спалаху 

коронавірусу; різка зміна уряду; 2020 рік в Україні - пік розрахунку за 

зовнішніми боргами; відсутність програми співпраці з МВФ. 



66 

До початку пандемії COVID-19 цього року очікували зростання ВВП 

України на рівні 3,6%, але ситуація з поширенням вірусу та карантин усе 

змінили. 

Національний банк витратив близько мільярда доларів на валютні 

інтервенції (продаж валюти на ринку, щоб зменшити коливання валютних 

курсів), і готовий зробити це в майбутньому. Однак офіційний курс долара від 

НБУ станом на 02.04.2020 перевищив 27,75 грн [4]. 

Світовий фондовий ринок зараз перебуває у важкому стані, на це впливає 

низка причин: швидке поширення COVID-19; зростаюча паніка; рекордне 

зниження цін на нафту; закриття кордонів. Відповідно ключові фондові індекси 

почали різко опускатися, а цінні папери компаній – дешевшати. Загалом 

прогнозуються втрати світової економіки від пандемії протягом наступних двох 

років більше 5 трлн. доларів.  

Щодо економіки України, попри суттєве відновлення за останні кілька 

років, вона є однією з найбільш уразливих серед економік, що розвиваються, до 

погіршення настроїв на фінансових ринках, а пандемія коронавірусу наразі 

сповільнила її розвиток. 

Таким чином Україна однією з перших зможе відчути на собі погіршення 

умов із залучення зовнішнього фінансування, а саме: падають шанси 

найближчим часом ще раз успішно розмістити єврооблігації; може різко 

скоротиться приплив іноземних інвестицій в гривневі цінні папери; ставка 

прибутковості ОВДП може почати рости; відбудеться зміна настроїв на 

валютному ринку. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Дана робота зосереджена на висвітленні основних проблем ефективності 

господарсько-фінансової діяльності підприємства. У статті розглянуто 

показники системи ефективності діяльності підприємства, фактори, що 

впливають на його діяльність та шляхи підвищення ефективності 

господарсько-фінансової діяльності. Основними чинниками, що впливають на 

підвищення ефективності роботи будь-якого підприємства є підвищення його 

технічного рівня, удосконалення управлінської діяльності та організації 

виробництва продукції і праці, зміна структури виробництва та його обсягу, 

підвищення якості продукції, шляхом використання більш якісної сировини, 

нових методів чи технологій виробництва тощо. 
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ефективність, економічний ефект, рентабельність, ділова активність, шляхи 

підвищення ефективності. 

В сучасних умовах господарювання всі учасники ринкових відносин 

безумовно зацікавлені в отримані найбільш повної, достовірної та об’єктивної 

інформації щодо фінансового стану підприємства, як власного, так і 

підприємств-конкурентів, що допомагає оцінити ситуацію ринку та 

конкурентоспроможність свого товару для підвищення ефективності своєї 

діяльності. Щоб провести оцінку та визначити ефективності господарсько-

фінансової діяльності окремого суб’єкта господарювання необхідно 

здійснювати постійний контроль та аналіз процесів, що безпосередньо мають 

зв’язок із змінами зовнішніх умов, зокрема податкового законодавства, 

кон’юнктури ринку. Кожен, хто займається підприємницькою діяльністю 

зобов’язаний вжити необхідних заходів, що чітко представляти перспективу та 

необхідність фінансових, трудових, матеріальних та інтелектуальних ресурсах, 

а також джерел їх поповнення. Важливим є також вміння правильно 

розрахувати ефективність використання даних ресурсів під час ведення 

підприємницької діяльності. 

Метою даної статті є висвітлення сутності, завдань та шляхів підвищення 

ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. 

Адже, від того, наскільки ефективно й доцільно фінансові ресурси 

трансформуються в основні та оборотні засоби, а також в засоби стимулювання 

робочої сили, залежить фінансове благополуччя підприємства у цілому, його 

власників і співробітників. На даний момент переважна більшість вітчизняних 

підприємств виявилася неспроможною ефективно управляти своєю 

господарсько-фінансовою діяльністю, про що свідчить незадовільний 

фінансовий стан підприємств. Ефективна діяльність підприємств у 

довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і 

підвищення конкурентоспроможності в умовах переходу до ринкової економіки 

в значній мірі визначаються рівнем їхнього фінансового потенціалу і якістю 
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управління їхньою господарсько-фінансовою діяльністю [1 с. 179]. Таким 

чином, управління господарсько-фінансовою діяльністю як одна з основних 

функцій апарату управління підприємством набуває ключової ролі в умовах 

ринкової економіки. Дану тему досліджували у своїх роботах багато науковців: 

І. Алексєєв, Н. Бицько, О. Бровков, И. Бланк, О. Василик, М. Денисенко,                

О. Заруба, О. Захарчук, А, Н. Костін, А. Мороз, А. Міщенко, В. Сладкевич,               

Ю. Вебер, Датар, Магнус, Нільс-Горан, Ольве, Рой, Хорнгента інші. 

Господарсько-фінансова діяльність підприємства – це діяльність, 

спрямована на забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, досягнення 

ним визначених цілей економічного і соціального розвитку. 

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких 

основних завдань, як: 

 забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльності підприємства; 

 пошук резервів збільшення доходів, прибутків і рентабельності 

підприємства; 

 забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими 

партнерами, бюджетом і цільовими фондами; 

 фінансове забезпечення виробничого і соціального розвитку 

підприємства; 

 контроль за ефективним розподілом і цільовим використанням 

фінансових ресурсів [2]. 

Аналізуючи основні питання щодо економічної діяльності будь якого 

підприємства можна виділити два досить вагомих поняття: «економічний 

ефект» та «економічна ефективність». Часто ці два поняття ототожнюють з 

поняттями «результат» та «результативність». Важливо усвідомлювати, що 

показники ефективності діяльності та показники економічного ефекту тісно 

пов’язані між собою як показники, що характеризують успішність діяльності 

підприємства. 

Економічна ефективність виробництва - результативність виробничої 
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діяльності, співвідношення між результатами господарської діяльності й 

витратами живої та уречевленої праці, ресурсами, що виражають досягнутий 

рівень продуктивних сил і ступінь їх використання [3]. 

Варто зауважити, що ефективність господарсько-фінансової діяльності 

підприємства насамперед забезпечується формуванням оптимального 

фінансового механізму підприємства.  

Зважаючи на те, що основною і найбільш розповсюдженою проблемою 

ефективного управління являється саме оптимальне розміщення капіталу 

підприємства, то на результати господарсько-фінансової діяльності, а відтак вся 

фінансова стійкість підприємства значною мірою впливають вкладені в основні 

та обігові кошти асигнування та їх кількість в грошовій та матеріальній формі у 

сфері обігу. 

Управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства – це вид 

професійної діяльності, направленої на управління господарсько-фінансовим 

функціонуванням підприємства. Управління господарсько-фінансовою 

діяльністю є одним із ключових елементів всієї системи сучасного управління 

підприємством. Управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства 

реалізує свою головну мету і основні завдання шляхом здійснення певних 

функцій. Основними функціями управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємства є: 

 розробка фінансової стратегії підприємства; 

 створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і 

реалізацію по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства; 

 формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; 

 здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства;  

 здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних 

напрямах; 

 розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих 

управлінських рішень в області фінансової діяльності; 
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 здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих 

управлінських рішень в області фінансової діяльності [4, с. 37-40]. 

Загалом, варто звернути увагу, що прийняття рішень щодо забезпечення 

найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між підприємством та його 

зовнішніми і внутрішніми джерелами фінансування є ключовим моментом в 

управлінні фінансовою діяльністю. Центральним питанням в управлінні 

фінансовою діяльністю є управління потоком фінансових ресурсів, виражених в 

грошових коштах. 

Ефективність управління грошовими потоками підприємства в свою чергу 

визначається синхронізацією надходжень і виплат з метою підтримки постійної 

платоспроможності. При цьому потрібно акцентувати увагу на вирішенні 

наступних управлінських задач: 

 визначення мінімально необхідного обсягу грошових коштів, 

достатнього для обслуговування поточної господарської діяльності; 

 постійний моніторинг вхідних і вихідних грошових потоків;  

 коливання в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з метою 

запобігання платіжної кризи в окремі проміжки часу;  

 оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто 

обґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочки 

платежів [5, с. 65-77]. 

Існує ряд негативних факторів, які призводять на зниження рентабельності 

продукції, до цих факторів належать: зменшення обсягу реалізації продукції, 

збільшення собівартості, зниження оборотності та нераціональне використання 

активів підприємства. Важливим при контролі рентабельності будь-якого 

підприємства є розрахунок резервів для її підвищення, до яких можна віднести: 

збільшення прибутку та обсягу реалізації та зменшення собівартості продукції в 

першу чергу. Щоб підвищити ділову активність підприємства, варто звернути 

увагу на заходи, що сприяють підвищенню та спрощенню збуту продукції, 

виготовленням якої займається підприємство, також важливим є підвищення 
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його конкурентоспроможності на ринку, порівнюючи на якість, ціну та 

асортимент продукції власного виробництва та конкурентів, що виготовляють 

схожу або ідентичну продукцію. 

До таких заходів можна віднести: підвищення гнучкості та маневреності 

асортименту продукції у рамках виробничих або торговельно-технологічних 

можливостей підприємства, а також розробку особливої цінової тактики, що 

спрямована на розширення обсягів збуту за рахунок прийнятної ціни. Щодо 

кожного заходу обов’язково необхідно визначити очікуваний результат, які 

кошти необхідні для його досягнення і який реальний термін досягнення 

намічених результатів [6, с.107-111]. 

Важливо також звернути увагу на те, що економічна ефективність сама по 

собі являється відносною величиною і отримується в результаті зіставлення 

ефекту з витратами та ресурсами. Існує ціла система показників економічної 

ефективності, що представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 – Система показників економічної ефективності 

№ п/п 
Група 

показників 
Показник 

1 

Узагальнюючі 
показники 

Темпи росту виробництва продукції 
2 Виробництво продукції на одну гривню витрат 

3 
Відносна економія (основних виробничих фондів, нормованих 
оборотних коштів, матеріальних витрат без амортизації, фондів 
оплати праці) 

4 Загальна рентабельність 

5 Зниження витрат на одну гривню товарної продукції 
6 

Показники 
ефективності 
використання 

праці 

Темпи зростання продуктивності праці 

7 Частка приросту продукції в результаті підвищення 
продуктивності праці 

8 
Економія живої праці річного кількості працівників (порівняно з 
умовами базисного року) 

9 Відношення приросту заробітної плати до приросту 
продуктивності праці 

10 Показники 
ефективності 
використання 
основних 
фондів 

Фондовіддача 

11 
Виробництво товарної продукції на одну гривню середньорічної 
вартості нормованих оборотних коштів 
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12 Показники 
ефективності 
використання 
матеріальних 
ресурсів 

Матеріальні витрати (без амортизації) на одну гривню товарної 
продукції 

13 
Витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів у 
натуральному виразі на одну гривню товарної продукції 

14 
Показники 
ефективності 
нової техніки 

Зростання продуктивності праці 
15 Зниження собівартості продукції 
16 Відносна економія матеріальних ресурсів 
17 Економічний ефект в результаті впровадження нової техніки 

18 Показники 
ефективності 

Питомі капітальні вкладення: на одиницю виробничої 
потужності (по найважливішим видам продукції) 

19 Термін окупності капітальних вкладень. 
 

На результати діяльності підприємства та її ефективність впливають безліч 

факторів, які виявляють як позитивний, так і негативний вплив, тому дуже 

важливо систематизувати їхню класифікацію для комплексного підходу оцінки 

показників. Фактори – це рушійні сили розвитку процесів і явищ, які необхідні 

для здійснення господарських процесів [7]. 

Аналізуючи безліч факторів, які впливають на економічну ефективність 

підприємства, виділяють внутрішні та зовнішні чинники. Внутрішні чинники – 

фактори, що впливають на організацію і менеджмент підприємства, а також 

пов’язані з технологічними, управлінськими та кадровими особливостями. 

Зовнішні чинники – чинники, які впливають на суспільство і навколишнє 

середовище на підприємстві. Фактори, що впливають на ефективність 

діяльності підприємства наведені в табл. 2 [7]. 

Таблиця 2 Фактори, що впливають на ефективність діяльності 

підприємства 

№ 
п/п 

Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

1 

Маркетингова сфера: номенклатура і асортимент продукції, 
ринки збуту, якість, ціноутворення, реклама, обсяги 
виробництва, чинники конкурентоздатності продукції; 
інноваційна політика 

Державне втручання 

2 

Фінансова сфера: управління фінансовими ресурсами, а саме 
власним і позиковим, основним і оборотним капіталом, 
оборотністю, рентабельністю, кредиторською і дебіторською 
заборгованістю, кредитоспроможністю, ліквідністю 

Фінансово-валютні 
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3 
Операційна сфера: специфіка виробництва, виробничі 
потужності, виробничий процес, логістика, управління якістю, 
організація роботи внутрішніх служб 

Економічні та 
кон’юнктурні 

4 

Управління персоналом: склад, рівень підготовки, мотивація і 
кваліфікація персоналу; система оплати праці, матеріального і 
соціального стимулювання персоналу; психологічні; 
особистість керівника 

Науково-технічні 

5 
Антикризовий менеджмент: системи обмежень для 
маркетингового, фінансового, операційного менеджменту і 
управління персоналом 

Екологічні 

6 
Сфера ризиків: системи обмежень для маркетингового, 
фінансового, операційного менеджменту і управління 
персоналом для запобігання ризиків 

Форс мажорні 
(стихійні лиха, війна, 
фінансова криза) 

 

Загалом, на думку багатьох дослідників усі заходи, спрямовані на 

підвищення ефективності роботи підприємства можна поєднати у три 

напрямки: 

 управління ресурсами підприємства і витратами, тобто заходи 

спрямовані на підвищення поточної виробничої діяльності; 

 удосконалення та розвиток наступної діяльності: виробництва, 

організаційної та виробничої систем управління, мотивації, планування, 

підвищення якості і конкурентоспроможності, виготовленої підприємством 

продукції, організаційної та виробничої систем управління, постійний 

контроль, коригування та удосконалення всіх видів діяльності, спрямованих на 

забезпечення та адаптування до вимог сучасності; 

 покращення управлінської системи підприємства та усіх видів його 

діяльності, шляхом проведення заходів, спрямованих на мобілізацію 

внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на підприємство. 

Отже, безумовно підвищення ефективності господарсько-фінансової 

діяльності підприємства – одна з центральних проблем економіки. В першу 

чергу підприємству слід удосконалити систему управління, адже успішність 

реалізації стратегії розвитку підприємства забезпечує результативність, 

ефективність та конкурентоспроможність його господарсько-фінансової 

діяльності. Основними чинниками, що впливають на підвищення ефективності 
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роботи будь-якого підприємства є підвищення його технічного рівня, 

удосконалення управлінської діяльності та організації виробництва продукції і 

праці, зміна структури виробництва та його обсягу, підвищення якості 

продукції, шляхом використання більш якісної сировини, нових методів чи 

технологій виробництва тощо. Тільки при правильному використанні усієї 

системи перерахованих попередньо чинників підприємство здатне забезпечити 

достатні темпи зростання ефективності виробництва, а відтак ефективності 

його господарсько-фінансової діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті висвітлені теоретичні аспекти експортного потенціалу як 

соціально-економічної категорії ринкової економіки, розглянуто методичні 

підходи аналізу експортного потенціалу та фактори, що впливають на його 

формування. 

Ключові слова: експортний потенціал, підприємство, 

конкурентоспроможність підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, 

розвиток експортної діяльності, економічна потужність. 

Сучасні умови ринкової економіки характеризуються інтенсивним 

розвитком процесів міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, 

міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства, тому 

зовнішньоекономічна діяльність –  це один з найважливіших чинників розвитку 

будь-якого підприємства. Ведення зовнішньоекономічної діяльності сприяє 

розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу. Саме за рахунок 

експортно-імпортної діяльності підприємства вирішують проблему нестачі 

ресурсів, ринків збуту, додаткових фінансів, отримують можливість збільшити 

свій валовий прибуток за рахунок продажу товарів на іноземних ринках. 

Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний поглинути всю 

запропоновану продукцію, що примушує підприємство виходити на зовнішні 

ринки, конкуренція на яких значно вища. Тому для забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідний єдиний 

стратегічний напрямок розвитку, згідно з яким воно зможе досягти 

довгострокових конкурентних переваг. Для успішного функціонування 

підприємству необхідно мати точне уявлення про можливості господарювання 

на ринку. Тобто виходу підприємства на зовнішній ринок повинен передувати 

ретельний аналіз його експортного потенціалу. 
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На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал 

являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої 

країни, в тому числі й України. Він притаманний економічним суб’єктам усіх 

рівнів, які реалізують цей потенціал шляхом розвитку зовнішньої торгівлі, 

передусім, експорту. Враховуючи, що національна конкурентоспроможність 

має трирівневу структуру – країни, галузі, окремі підприємства, можна 

стверджувати, що існує тісний взаємозв’язок між підвищенням 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку та 

збільшенням експортного потенціалу національної економіки. 

Через призму оцінки експортного потенціалу визначаються сильні та 

слабкі сторони організації виробництва і реалізації продукції підприємства, 

рівень його конкурентоспроможності, підтверджується чи спростовується 

відповідність експортоорієнтованої стратегії розвитку підприємства існуючим 

виробничим, інфраструктурним та конкурентним умовам, в яких відбувається 

його господарська діяльність. Широкий перелік завдань господарської 

практики, розв’язання яких методично та методологічно стосується визначення 

експортного потенціалу підприємства, обумовлює необхідність ґрунтовного 

дослідження даної категорії та визначає актуальність теми статті. 

Метою статті є висвітлення методологічних особливостей аналізу 

експортного потенціалу з різних позицій його здійснення, конкретизація 

поняття експортного потенціалу, формування пропозицій, спрямованих на 

покращення реалізації експортного потенціалу та підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємств. 

Експортний потенціал підприємства як економічна категорія та об’єкт 

аналізу набув підвищеної уваги вчених і практиків у галузі міжнародного 

бізнесу. Науковий інтерес до проблемних питань управління розвитком 

експортного потенціалу промислових підприємств визначає необхідність 

дослідження накопиченого теоретичного досвіду. Витоки наукового 

осмислення проблеми прослідковуються в працях Томаса Мана, Давида 

Рікардо, Фрідріха Листа, Йозефа Шумпетера. Вагомий внесок у розробку 
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теоретичних та методологічних основ розвитку експортного потенціалу 

зробили такі зарубіжні вчені як: Е. Грайпл, Д. Енгельхарт,  П. Ліндерт,                 

М. Портер, К. Ріттенбрук, Р. Харрод та інші. Цим питанням присвячені роботи і 

багатьох вітчизняних науковців: А.Р. Дунської,  О.М. Кириченко,                

А.А. Мазаракі, Т.Л. Мельник, Л.І. Піддубної, В.С. Пономаренка,                

Ю.М. Cолодковського, О.А. Шестакової та інші. 

Однією з характерних рис сучасної економіки є прискорення розвитку 

світового господарства. В свою чергу, експортна діяльність також розвивається. 

На сучасному етапі розвитку економічних та глобалізаційних процесів, питання 

визначення експортної діяльності підприємства вже не є новим. Наразі 

неможливим є сприйняття експортної діяльності підприємства без її розвитку.  

Розвиток експортного потенціалу підприємства – це процес забезпечення 

відповідності основних характеристик продукції підприємства вимогам 

світових ринків шляхом удосконалення всіх внутрішніх підсистем та бізнес-

процесів. 

Світовий ринок у сучасних умовах характеризується високою динамікою 

змін, переведенням конкуренції на рівень "високих" чинників, консолідацією 

учасників за рахунок активізації процесів злиття та поглинання тощо. Все це 

вимагає від підприємств, які є учасниками міжнародної торгівлі, розуміння 

тенденцій розвитку світових ринків та системного управління розвитком 

експортного потенціалу. 

Експортний потенціал – це здатність підприємства за рахунок складових 

економічного потенціалу підприємства забезпечити відповідність 

характеристик продукції підприємства вимогам зовнішніх (світового та 

регіональних) ринків та ефективно здійснювати експортну діяльність на 

зовнішніх ринках на постійній основі [5]. 

Складовими експортного потенціалу підприємства є: 

- потенціал внутрішніх ресурсів (функція від техніко-технологічної бази, 

кваліфікації кадрів, методів управління, фінансів); 

- потенціал цільового зарубіжного ринку та умови виходу на нього 

(торговельна політика країни, система підтримки експортного виробництва); 
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- зовнішні умови (торговельний режим країни експортування) [3]. 

Для аналізу експортного потенціалу підприємства використовують 

наступні методичні підходи: 

1. Компаративний підхід – базується на теорії конкурентних переваг, 

розробленій М. Портером, відповідно до якої конкурентоспроможність 

підприємства забезпечує його експортний потенціал у межах групи 

підприємств однієї галузі. Конкурентоспроможність при цьому розглядається 

як відносна категорія, тому визначити залежний і забезпечуваний нею 

експортний потенціал можна, лише порівнюючи потенціал одного 

підприємства з потенціалом інших. 

2. Ресурсний підхід – базується на ідентифікуванні його взаємозв'язків із 

поняттям "економічний потенціал підприємства". Ресурсний підхід робить 

наголос на ефективності виробництва, раціональності взаємодії з партнерами, 

повноті використання патентів, розвитку реклами і менеджменту, зв'язках зі 

споживачами. Ресурсний підхід інтегрований у сучасні концепції стратегічного 

потенціалу підприємства, що акцентують увагу на такі його характеристики, як 

цінність для клієнтів, специфічність, та забезпечують усталеність конкурентних 

переваг підприємства на зовнішніх ринках. 

3. Системно-структурний підхід – передбачає дослідження процесів, які 

відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства, що відображає його 

взаємовідносини із зовнішнім середовищем. 

4. Статистико-економічний підхід використовують при вивченні процесу 

здійснення експортної діяльності. Для його пізнання слід вивчати всю 

сукупність фактів, які формують даний процес [2]. 

На розвиток експортного потенціалу впливає низка факторів, які 

згруповано за класифікаційними ознаками, що наведені в таблиці 1. Вони 

дозволили вибудувати адекватну ієрархію цих факторів, яка призначена для 

формування стратегії і тактики управління розвитком експортного потенціалу 

підприємств, а також аргументування рішень щодо регулювання процесу їх 

реалізації [1]. 
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Таблиця 1 – Класифікація факторів, які впливають на розвиток 

експортного потенціалу підприємства 

Класифікаційні 
ознаки 

Групи факторів

За змістом - державна підтримка підприємств-експортерів; 
- інноваційність експортованої продукції та рівень технологічності 
використовуваного обладнання; 
- система маркетингу 
- мережа збуту; 
- якість  та ціна експортованої продукції; 
- ціна експортованої продукції; 
- інформаційне забезпечення суб’єктів управління експортною 
діяльністю. 

За джерелами 
виникнення 

- фактори внутрішнього середовища;
- фактори зовнішнього середовища.

За характером  - фактори позитивної дії;
- фактори негативної дії.

За рівнем значущості - фактори з високим рівнем значущості;
- фактори з середнім рівнем значущості; 
- фактори з низьким рівнем значущості. 

За зв’язками  - фактори, пов’язані між собою лінійно;
- фактори, пов’язані між собою опосередковано; 
- непов’язані між собою фактори.

За рівнем 
урегульованості 

- фактори, вплив яких на розвиток експортного потенціалу 
підприємство може врегулювати; 
- фактори, до впливу яких на розвиток експортного потенціалу 
підприємство змушене пристосовуватись.

 

Ідентифіковані фактори, а також їх характеристики доцільно враховувати 

керівникам підприємств під час формування стратегії і вироблення тактики 

розвитку експортного потенціалу, а також у процесі підготовки і реалізації 

регулюючих управлінських рішень, які спрямовані на покращання результатів 

використання експортного потенціалу підприємств [4]. 

До найбільш значимих факторів розвитку експортного потенціалу 

доцільно віднести наступні: 

- організація управління підприємством; 

- інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; 

- планування експортного виробництва; 

- облік та аналіз експортних поставок; 

- кадровий менеджмент. 

Взаємозв’язок факторів розвитку експортного потенціалу та результатів 

діяльності підприємства на зовнішньому ринку зображено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок факторів розвитку експортного потенціалу та 

результатів діяльності підприємства на зовнішньому ринку 

 

Всі зазначені фактори є системоутворюючими, тобто вони формують 

експортний потенціал підприємства,  і взаємозалежними, тобто вони об’єднані 

єдиною метою – забезпечити розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства [6, с. 62]. 

Реалізація заходів по кожному фактору розвитку експортного потенціалу 

сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному 

просуванню продукції підприємства на цільовому зовнішньому ринку. Тобто 

зазначені фактори впливають не лише на розвиток експортного потенціалу, а в 

кінцевому результаті вони здатні посилити конкурентоспроможність 

підприємства в цілому. 

Отже, проаналізувавши попередні дані, можна зробити висновок, що 

реалізація експортної діяльності лежить в межах експортного потенціалу, який 
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полягає у спроможності сукупного виробництва певної країни в цілому 

виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього 

ринку. Основою експортного потенціалу є ресурсо-сировинна база і стан 

економіки, які забезпечують науково-технологічний, промисловий, соціальний і 

культурний розвиток, що дозволяє досягти стійких темпів зростання 

експортного виробництва і високого рівня життя населення з врахуванням 

ринкових умов. 

Ефективне управління експортним потенціалом підприємства є запорукою 

втілення в життя глобальних маркетингових стратегій та зміцнення позицій 

підприємств на світовому ринку, досягнення максимальної реалізації ними 

своїх конкурентних переваг, збільшення темпів росту експорту, скорочення 

витрат на збут продукції за кордон. Подальші дослідження необхідно 

спрямовувати на розробку стратегічних засад управління експортною 

діяльністю підприємства залежно від специфікації діяльності. 

Таким чином, успіх у реалізації експортного потенціалу може бути 

досягнутий лише при орієнтації галузевих комплексів і підприємств на випуск 

тих видів конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій і 

послуг, що зможуть знайти свої "ніші" на зовнішніх ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття призначена для визначення теоретичних основ управління 

товарооборотом торговельного підприємства, управлінню асортиментом 

 підприємства та обсягом товарообороту. Об`єкт дослідження – 

асортиментна структура торговельного підприємства. Дослідження даної 

теми полягає в тому, що основну частину матеріальних благ, які 

використовуються для особистих потреб, населення отримує через торгівлю. 

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні обумовлює зміну 

форм та методів управління економікою підприємства, зокрема торговельного 

підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі 

торговельного підприємства в розвитку суспільного виробництва. 

Ключові слова: товарооборот, споживчий ринок, конфігурація, роздрібна 

торгівля, асортимент.  

Товарооборот є одним із важливих показників соціально-економічного 

розвитку країни, який характеризує заключний етап руху товарів до 

безпосередніх споживачів. Саме через товарообіг відбувається зміна форм 

вартості споживчих товарів, створеної в процесі виробництва. Традиційно 

товарообіг досліджується переважно на мікрорівні як основний показник 

діяльності торговельних підприємств. Однак, на сьогодні дослідження 

товарообороту та факторів, які на нього впливають, має відбуватися і на 
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макрорівні, тому що оптимальна структура товарообороту держави є одним із 

головних чинників конкурентоспроможності її економіки [5]. 

         Товарооборот – це валовий економічний показник, що характеризує обсяг 

виручки від реалізації товарів, продукції закладів і ресторанного господарства 

та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення потреб 

споживачів в обмін на їх грошові доходи, або іншим підприємствам – для 

подальшої переробки, продажу на експорт чи для матеріального забезпечення 

власних господарсько-побутових потреб [1].  

Нормальний розвиток торгівлі може здійснюватися тільки при постійному 

збільшенні товарного потоку, що забезпечується регулярним надходженням 

товарів від підприємств-виробників та інших постачальників товарів. 

Скорочення ж обсягів надходження товарів в зв’язку з погіршенням стану 

товарної пропозиції або в зв’язку з фінансовими труднощами торговельного 

підприємства (дефіцит обігових коштів для фінансування закупівлі товарів) 

призводять до зниження обсягів товарообороту підприємства. Якщо таке 

становище має короткостроковий характер, негативний вплив на обсяги 

товарообороту певною мірою компенсується за рахунок мобілізації товарних 

запасів. Зважаючи на це, вимірюючи ступінь впливу товарних запасів, 

необхідно мати на увазі, що зменшення товарних запасів позитивно впливає на 

обсяг товарообороту підприємства лише в конкретному звітному періоді.  

Так, ринкова орієнтація являє собою уміння розуміти й задовольняти 

покупців і фірма, орієнтована  на  ринок,  «демонструє  відмінні здібності 

розуміння, залучення й утримання цінних покупців». А успішність діяльності 

забезпечується вдалим поєднанням трьох основних  складових:  

1) орієнтованою на зовнішнє середовище культурою, з  домінуючими 

переконаннями, цінностями,  типами  поведінки,  спрямованими  на  

підвищення споживчої цінності товару, і безперервним пошуком нових джерел 

переваг;  

2) здатністю відчувати ринок і встановлювати з ним взаємозв’язки та  

прогностичним стратегічним  мисленням;   
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3) конфігурацією, що передбачає співвідношення елементів організації, що 

дозволяє їй передчувати найменші зміни запитів покупців і умов ринку й 

реагувати на них [3]. 

 Проведені дослідження свідчать, що на обсяг, структуру і перспективи 

розвитку товарообігу конкретного підприємства впливають безліч чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Серед чинників 

зовнішнього середовища найбільший вплив справляють такі чинники: 

1. Обсяг і структура споживчого ринку в районі діяльності підприємства, 

грошові доходи населення. Даний чинник визначає можливий загальний обсяг і 

необхідну асортиментну структуру товарообігу окремого підприємства. 

Досягнення відповідності між обсягом і структурою товарообігу та обсягом і 

структурою попиту є необхідною передумовою успішної реалізації товарів 

даним підприємством. 

2. Обсяг і структура товарної пропозиції в районі діяльності підприємства. 

Даний чинник обумовлює можливості підприємства купувати товари, які 

необхідні магазину для реалізації. Даний чинник впливає на забезпеченість 

товарообігу товарними ресурсами. Без наявності достатньої товарної пропозиції 

споживчих товарів вітчизняних і зарубіжних товаровиробників, забезпечення їх 

високої якості, оновлення і розширення асортименту відповідно до вимог 

покупців, досягнень науково-технічного прогресу у виробництві товарів 

неможливо забезпечити зростання роздрібного товарообігу. 

3. Стан конкуренції на конкретному регіональному ринку. Якщо купівельні 

фонди населення даного регіону умовно уявити як константу, то їх обсяг з 

розрахунку на одне торговельне підприємство залежить від кількості суб’єктів 

магазинів, які діють в його межах і спеціалізуються на роздрібному продажі 

одних і тих же товарів. 

Розподіл купівельних фондів населення між окремими торговельними 

підприємствами відбувається відповідно до конкурентних переваг окремих 

підприємств. Останні визначаються місцезнаходженням підприємства, його 
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товарною, ціновою, маркетинговою політикою, якістю торгового і після 

продажного обслуговування і іншими чинниками. Як бачимо, не тільки 

поточний, але й перспективний обсяг товарообігу підприємства залежить від 

грошових доходів населення, його купівельних фондів, від стану конкуренції і 

конкурентних переваг підприємства на даному регіональному ринку. 

4. Державне регулювання торговельної діяльності. Обсяг товарообігу 

підприємства значною мірою залежить від державної політики з наступних 

питань: а) регулювання рівня оплати праці; б) регулювання граничної межі 

торговельної надбавки і максимальних цін соціально значимих товарів;                 

в) регулювання переліку і розміру податків, які формують ціни закупівлі і 

реалізації. 

5. Загальна макроекономічна ситуація в країні. Основою реалізації 

споживчих товарів є наявність відповідного обсягу купівельних фондів і 

платоспроможного попиту. Купівельні фонди – це частина грошових доходів 

населення, яка призначена для купівлі товарів. Купівельні фонди формують 

платоспроможний попит. Обсяг купівельних фондів населення залежить не 

тільки від державного регулювання грошових доходів, а також від загальної 

ситуації в економіці країни – обсягів валового продукту, національного доходу, 

темпів їх збільшення, рівня платіжної дисципліни суб’єктів господарювання, 

стадії макроекономічного циклу, в якому перебуває країна, рівня інфляційних 

очікувань, стадії ринкових реформ, інвестиційного клімату, соціально-

політичної стабільності. Торговельне підприємство перебуває під впливом 

перерахованих чинників, проте здебільшого не має можливості істотно 

впливати на них. Разом з тим знання дії цієї групи чинників є необхідною 

умовою розробки ефективної товарної стратегії підприємства [2]. 

        Залежно від специфіки операцій з купівлі-продажу товарів у складі 

товарообороту торговельного підприємства виділяють певні види. Проте 

приділимо належну увагу  Роздрібному товарообороту. Відомо, що роздрібний 

товарооборот характеризує обсяги продажу товарів безпосередньо населенню 
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для власного користування. Тут виділяють товарооборот торговельної мережі, у 

складі якого є: товарооборот роздрібної торгівлі, який здійснюється через 

спеціалізовано організовану торговельну мережу (магазини, намети, кіоски, 

аптеки, автозаправні станції тощо); товарооборот підприємств громадського 

харчування. Варто відзначити, що рівень торгівлі є своєрідним дзеркалом, в 

якому відображається рівень розвитку економічних відносин у суспільстві.  

Сучасний та перспективний обсяг товарообороту торговельного 

підприємства залежить від стану його конкуренції і конкурентних переваг. 

Також, обсяги товарообороту підприємства значною мірою залежать і від 

державної політики. Так, зокрема від [4]: 

- регулювання доходів населення та рівня оплати праці як передумови 

формування купівельних фондів, що використовуються для оплати товарів;  

- регулювання максимальної межі торговельної надбавки та 

максимальних цін соціально значущих товарів; 

- регулювання переліку та розмірів податків, що формують ціни закупівлі 

та реалізації, і відповідно, визначають рівень цін. 

Основою реалізації споживчих товарів є наявність відповідного обсягу 

купівельних фондів, платоспроможного попиту. Відмітимо тут, що обсяги 

купівельних фондів населення залежать не стільки від державного регулювання 

їх розміру, скільки від загальної ситуації в економіці країни: обсягів валового 

продукту, національного доходу та темпів їх зростання, рівня платіжної 

дисципліни суб’єктів господарювання, стадії макроекономічного циклу, в 

якому перебуває країна, рівня інфляційних очікувань, стадії ринкових реформ 

та розбудови економіки країни відповідно до законів ринкової саморегуляції, 

інвестиційного клімату, соціально-політичної стабільності тощо [2]. 

Таким чином, торговельне підприємство перебуває під впливом 

розглянутих вище факторів, але в більшості випадків не має змоги суттєво 

впливати на них. Проте значення дії факторів цієї групи є необхідною умовою 

розробки ефективної товарної стратегії підприємства.  
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Подальше формування теоретичних положень управління товарооборотом 

підприємства роздрібної торгівлі як функціональної складової торговельного 

управління має базуватися на використанні загальної методології науки 

управління та охоплювати наступні основні питання, серед яких: визначення 

сутності та об’єкта управління товарооборотом підприємства роздрібної 

торгівлі; ідентифікація суб’єктів управління товарооборотом підприємства 

роздрібної торгівлі; формулювання мети та завдань управління орієнтації 

підприємства на ринок; створення пропозиції товарів високої споживчої 

цінності; завоювання, утримання та розширення ринкової частки підприємства; 

забезпечення стійких темпів зростання товарообороту; забезпечення стійких 

темпів зростання прибутку; створення нарощування та максимізація соціально-

економічної цінності підприємства; забезпечення ефективного використання 

потенціалу підприємства; забезпечення життєздатності підприємства на ринку 

товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі; результативності та якості 

управління товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі [2]. 
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авторів на проблеми сутності категорії «ризик підприємства». Визначено 
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Працюючи в період нестабільності і не маючи повної потрібної інформації, 

на підприємствах виникають проблеми у своїй сфері діяльності з 

різноманітними видами ризиків. Ці ризики, поділяються на велику кількість 

категорій. Широта визначення обґрунтована багатьма факторами, які 

створюють цей ризик, які більш конкретно характеризують особливості 

певного виду діяльності та специфічні риси, які мають певну невизначеність, за 

умовами якої здійснюється ця діяльність. 

Особливої актуальності дане дослідження набуває сьогодні, що пов’язано 

із складністю явища, яке має  велику кількість розбіжностей та протилежностей 

основ і передумов. 

Основними цілями даного дослідження є: 

1. Виявлення та порівняння сучасних та історичних поглядів на проблеми 

сутності ризику. 

2. Формулювання сутності ризику як економічної категорії. 

3. Визначення методичних та методологічних підходів до визначення 

сутності ризику. 

4. Окреслення перспектив наукових досліджень за даним напрямом. 

 Існуючий ризик на підприємстві пов'язаний з його неможливістю точного 
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прогнозування діяльності. Виходячи з цього, виділяється основна властивість 

ризику: він пов'язаний з майбутнім плануванням діяльності, а отже, і з 

прийняттям рішень (слово «ризик» у перекладі означає «ухвалення рішення», 

результат якого невідомий) [2]. У житті під ризиком розуміють можливість 

настання таких подій, в яких як наслідок виникають різноманітні матеріальні і 

моральні втрати. На сьогодні можна зустріти безліч різноманітних тлумачень 

ризику в сучасній економічній літературі. Різні дослідники стверджують, що 

ризик – це небезпека, дехто вважає, що ризик це певна невизначеність, інші 

порівнюють його з загрозою. Але найбільше всього ризик сприймають як 

«небезпека втрат» або «ймовірність втрат» [3]. Посилаючись на дані [3] ризик 

розглядається як «можлива втрата, викликана настанням випадкових 

несприятливих подій».  

У [4] про ризик розкривають як про «ймовірність несприятливого 

результату фінансової операції».  

Інші дослідники [5] його розуміють як «ймовірність втрати його оборотних 

активів і понесення збитків». У [6] дають подібне визначення поняття ризику: 

«ризик - це ймовірність виникнення втрат, збитків, мала кількість  планових 

надходжень доходів і прибутку».  

Існують також і інші ствердження ризику:  

- ризик – невизначеність яка пов'язана з вартістю інвестицій наприкінці 

періоду;  

- ризик - можлива небезпека втрат, яка виникає під впливом специфіки 

тих або інших явищ природи та видів діяльності;  

- він визначає подію, яка може відбутися або не відбутися;  

- ризик - це загроза тобто небезпека збитку яка виникла, у діяльності 

підприємств  він завжди є потенційно можливим який може за собою понести 

втрати ресурсів або не повне отримання прибутків, неправильний розподіл 

ресурсного забезпечення на даному підприємстві який займається певним 

видом діяльності;  

- ризик – можливість помилок або успіху у певній ситуації з 

альтернативними можливостями;  
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- ризик – не має можливості для визначення результату; - ризик - це 

характеристика діяльності, яка складається в певній ситуації з можливістю 

негативних наслідків які можуть стати невдачею.  

Найскладнішим визначенням ризику, на нашу думку варто вважати 

наведене у [2]: «ризик - це відношення інвестора до можливості заробити або 

втратити гроші», тобто ризик тут - суб'єктивна величина, яку неможливо 

вимірювати.  

Найбільш обширно, на думку автора, визначає ризик Балабанов І. Т., - 

«ризик – це рівень фінансової втрати, що виражається: а) у можливості не 

досягти поставленої мети; б) у невизначеності прогнозованого результату;                 

в) у суб'єктивності оцінки прогнозованого результату» [6].  

Ризик і в економічних науках трактується по різному. У економічній теорії 

ризик розглядається  як «негативний» прояв, який перш за все може бути 

об'єктом вільної купівлі-продажу. Розглядаючи в страхуванні його розуміють 

як «гіпотетичну можливість нанесення збитку (страхового випадку)».  

В межах фінансової теорії він розглядається як невизначеність в 

передбаченні результату у проведенні операції та можливості його відхилення 

від запланованого або очікуваного значення.  

В теорію ризику за основу було покладено роботи відомих дослідників 

теоретиків, які відображають різні точки зору наукових досліджень, зокрема: 

Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, О. Моргенштейна, Ф. Найта, Дж. Неймана,                

А. Тюнеі, Й. Шумпетера.  

А. Маршалл у 30-і роки ХХ ст. чи не найперший науковець, який  

розглядав  проблеми виникнення економічних ризиків, його праці, а також і 

праці А. Пігу, що дав початок неокласичній теорії ризику. В основу теорії було 

закладено наступне:  

- прибуток підприємництва представляє собою випадкову величину; 

- кожен підприємець працює в умовах невизначеності.  

Критерій, за яким управляють підприємствами певних видів діяльності - це 

розмір прибутку, що має бути сформований в залежності від певних можливих 

коливань. В неокласичній теорії розмір прибутку, який є однаковим при різних 

можливих ризиках підприємець вибере найменш ризикований варіант. 
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Дж. М. Кейнс увів у науку таке поняття, як «схильність до ризику», що 

характеризує ризики, пов’язані з інвестиціями і підприємницькою діяльністю, 

він є одним із перших, хто почав класифікувати ризики і розмежовувати 

підприємницькі і інвестиційні ризики.  

Розглядаючи праці О. Моргенштейна і Дж. Неймана також розроблялись і 

розкривались питання про теорію ризику, в яких висвітлюються поняття 

«ризик» і «невизначеність», описаний за допомогою математичного тлумачення 

ризику. 

Й.Шумпетер поєднував діяльність підприємств із «динамічною 

невизначеністю», вона була створена безперервністю розвитку «господарсько-

політичного» прогресу.  Автор визначав такі основні причини діяльності 

підприємств, які мають великий вплив на результат діяльності визначений 

ризиком і часом.  

У теорії «Ризик, невизначеність і прибуток» Ф. Найт (1921 р.) висловлював 

свою думку щодо ризику, як міри вартості у кількості вперше. Розширюючи 

думку А. Тюнена, він намагався створити певний зв'язок між такими 

категоріями,  як «невизначеність» і «ризик», дивлячись на можливості 

кількісної оцінки. За концепцією Найта ризик - це невизначеність,  яку можливо 

виміряти і підприємець зможе «відгадати» або навіть «передбачити» основні 

результати своєї справи для подальшого розвитку в майбутньому. Ф. Найт  

керується математичним тлумаченням, яке визначає основоположні елементи 

для кількісного вимірювання і дослідження ризиків, який собою являє  

комплекс теорії ймовірностей.  

Розвиваючи різноманітні підходи Ф. Найт продовжив вибір раціонального 

дослідження оцінки ризиків (Дж. фон Нейман, О. Моргенстерн), який відіграє 

важливу роль при дослідженні фінансових ризиків.  

З допомогою українських вчених Марченко І. В., Редхеда Н., Хьюса С.   

було розглянуто проблеми вивчення ризику як складного соціально-

економічного явища. Цей аналіз призначений проблемам ризику за допомогою 

яких  можна зробити висновки щодо вирішення багатьох питань, які 



93 

стосуються фінансового ризику що існує в сучасних умовах. Керуючись 

вищесказаним можна дійти висновку щодо тлумачення категорії  «ризик» і 

«невизначеність», які дуже тісно пов'язані одна з одною. Загалом ризик 

пов’язується певною невизначеністю, що має неоднорідну форму і зміст. Дані 

аналізу вказують, що порівняння цих термінів часто зустрічається у фінансовій 

літературі. Проте, не дивлячись на тісний взаємозв’язок визначень «ризик» і 

«невизначеність»  слід розрізняти ці поняття. 

1. Ризик  повинен бути лише у тих випадках, коли потрібно приймати 

важливі рішення, а інакше немає сенсу ризикувати. Інакше кажучи, повинна 

бути необхідність ризикувати, якщо є певна невизначеність проте при 

відсутності таких проблем немає й самого ризику.  

2. Ризик суб'єктивний, а невизначеність об'єктивна - це може мати місце 

при відсутності правдивої інформації про попит і кількість продукції, при 

цьому може виникнути ризик учасників проекту.  

Кажучи про невизначеність, потрібно виділити, що вона може бути задана 

по-різному. На практиці існує велика кількість різноманітних видів 

невизначеності.  

1) Підходи для вивчення невизначеності пов'язані з тим, що підприємства  

в процесі функціонування відчувають  вплив різноманітних факторів, які 

поділяються на внутрішні і зовнішні: 

- внутрішні – кваліфікованість робочого персоналу підприємства, 

визначення помилок які характерні для та інші.  

- зовнішні фактори – законодавча політика, політичні зміни, ринкова 

реакція на продукцію і дія конкурентів;  

Великий вплив при створенні економічного ринку на території України 

з’являється тоді, коли існують різні види невизначеності  господарської 

діяльності підприємств або усіх суб’єктів ринку. 

2) До класифікації невизначеності також існують й інші підходи:  

1. Невизначеність людини - пов'язується з малими можливостями 

абсолютно  точного прогнозування поведінки інших людей у процесі роботи. 
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Кожен відрізняється один від одного за рівнем досвідченості, інтересами, 

творчими здібностями та рівнем кваліфікованості.  Реакція людини змінюються 

залежно від настрою, самопочуття, контактів з іншими людьми.  

2. Технічна невизначеність в значній мірі менша порівняно з людською, 

проте її також необхідно враховувати. Така невизначеність перш за все 

пов'язана з складністю технологій і виробничих процесів, рівнем автоматизації, 

обсягом виробництва, надійністю устаткування, темпами відновлення.  

3. Соціальна невизначеність залежить від прагнення людей створити 

соціальні зв'язки взаємодопомоги. Людське поводження відбувається 

відповідно до загальноприйнятих  обов'язків, відносин, конфліктів, традицій, 

стимулів. Структуру таких взаємин неможливо визначити.  

В таких умовах відбувається розробка планування проектів будівництва та 

бізнес-планів, планування обсягів виробництва, грошових потоків які не 

можуть мати точні розрахунки. Частіше всього сфера діяльності замість  

прибутку приносить збитки для підприємств.  

3) Ще один з підходів щодо класифікації невизначеності використовують в 

умовах поганої поінформованості або взагалі відсутності інформації для 

прийняття необхідного рішення, а отже це являється невизначеністю.  

- невизначеність цілей;  

- невизначеність дій.  

- невизначеність стану зовнішнього середовища;  

З точки зору автора, під час проведення різноманітних  фінансових 

операцій основними наслідком невизначеності в інформації полягає в 

тривалості операції. 

В таких умовах підприємець може почати діяти, тимчасово припинити її 

реалізацію або навіть взагалі відмовитись від неї.  Ризик на відміну від 

невизначеності, виникає тільки лише тоді, коли підприємець приймає рішення 

діяти.  Таким чином він невід’ємно пов'язаний з дією і по суті відбувається з 

певним прогнозуванням можливостей і наслідків здійснення.  

Основоположним при управлінні ризиками підприємства є прогнозування 

можливих фінансових втрат та їх мінімізація.  
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На нашу думку, цей процес повинен орієнтувати в оцінці ризиків та його 

рівень для профілактики і повної нейтралізації [2]. 

При послідовній зміні станів об'єкту може включати спектр операцій для 

систематизації який складається з таких етапів:  

- ідентифікація – усвідомлення ризику та визначення причин його 

виникнення; 

- квантифікація – відображення, аналізування та оцінка ризику;  

- мінімізація – зменшення або навіть недопущення ризиків за допомогою 

методів управління; 

- моніторинг – проведення постійного контролю за рівнем ризику.  

Отже, досліджуючи основні підходи як методичні так і методологічні, які 

стосуються управління фінансовими ризиками підприємства можна зробити 

висновки: 

-  найскладнішою категорією яка пов’язана із здійсненням господарської 

діяльності є фінансовий ризик який можна охарактеризувати певною 

невизначеністю яка стосується тієї чи іншої операції запланована на майбутнє; 

- при відсутності потрібної інформації необхідної для прийняття рішень 

може виникнути ризик; 

- управління фінансовими ризиками підприємства складається з цілої 

системи принципів та методів які розробляються та реалізуються для того щоб 

забезпечити оцінку різних видів фінансових ризиків для видалення їх 

негативних фінансових наслідків; 

- процес управління ризиками включає наступні етапи: ідентифікація, 

квантифікація, мінімізація та моніторинг; 

- найважчим виявився  етап управління та оцінки і вимірювання ризиків; 

- для процесу управління фінансовими ризиками п використовуються такі 

методи: наступних методів: уникнення ризику, лімітація концентрації ризику, 

хеджування, диверсифікація, розподіл ризиків, самострахування,  страхування 

та інші.    
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Процес запобігання банкрутству на підприємствах є одним з найбільш 

актуальних завдань національної економіки, оскільки відображає дотримання 

інтересів самих суб’єктів господарювання в галузі, його працівників, 

кредиторів, держави, суспільства та дозволяє підвищити економічну безпеку 

країни[22]. Особливого значення в даному процесі набуває попередній аналіз 

динаміки кризових явищ, факторів їх виникнення та, відповідно, пошуку 

напрямів подолання, недопущення і мінімізації негативних наслідків.  

Питання стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств 

аналізувалися у роботах Собкевича О. В., Сухорукова А. І., Савенко В. Г., 

Товажнянського В.Л., Божко Л.О. та інших. У них зазначається, що стан 

підприємств машинобудування визначається такими кризовими ознаками: 

перевага видобувних і базових галузей з низьким ступенем переробки сировини 

у її постачанні; недостатня орієнтація на виробництво продукції кінцевого 

споживання; незначна інноваційність технології; висока енерго- та 

матеріалоємність виробництва при незабезпеченості власними 

енергоресурсами; деформована структура виробництва; недостатня 

конкурентоспроможність переважної більшості вітчизняної продукції через 

моральну застарілість і низьку якість.  

Метою даної статті є аналіз динаміки кризових явищ на підприємствах 

машинобудування за 2005-2014 рр.  

Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження, такі як: метод синтезу та аналізу, прийоми 

логічного узагальнення, системний аналіз, методи порівнянь, узагальнень і 

аналогій, аналіз статистичних даних та наукових публікацій, табличний і 

графоаналітичний методи.  

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних учених щодо застосування антикризового управління на 

підприємствах машинобудування.  

Машинобудівний комплекс – один із провідних у промисловості України, 

який об’єднує систему науково- дослідних, конструкторсько-технологічних 
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організацій; охоплює 11267 підприємств, з яких 146 – великих, 1834 – середніх 

та 9287 – малих; понад 22% зайнятого промислово-виробничого персоналу, 

13,4% загального обсягу промислової продукції та понад 15% вартості 

основних виробничих фондів.  

Серед основних чинників зменшення обсягів виробництва та реалізації 

продукції підприємств машинобудування за аналізований період варто 

зазначити:  зниження попиту на внутрішньому ринку, пов'язане зі 

скороченням купівельної спроможності вітчизняних споживачів;  відсутність 

обігових коштів для розвитку виробництва;  зниження світової інвестиційної 

діяльності та відповідно скорочення зовнішнього попиту на вітчизняну 

машинобудівну продукцію, що призвело до втрат окремих зовнішніх ринків 

збуту. На думку автора, сюди слід також віднести невідповідність національної 

продукції вимогам світового ринку. Аналіз діяльності машинобудівних 

підприємств за 2012 - 2014 рр. свідчить про зниження обсягів реалізації 

продукції порівняно з попередніми роками. За даний період він складає у 

середньому 7,9%. Проте у розвинених країнах цей показник складає 25 – 45%. 

Це є негативною тенденцією, що свідчить про занижене значення 

машинобудівної галузі в економіці країни та подальше поглиблення кризових 

явищ.  

Поряд із цим, ключовою загрозою конкурентоспроможності 

машинобудівних підприємств та відтворювального процесу загалом є 

продовження експлуатації фізично і морально застарілих основних засобів, що 

свідчить про відсутність довгоочікуваних структурних перетворень як у галузі, 

так і в економіці загалом.  

Тобто, потенціал зростання імпорту інвестиційних товарів і високих темпів 

збільшення обсягів реалізації продукції машинобудування докризового періоду 

недостатньою мірою були спрямовані на модернізацію виробничих 

потужностей. Існуючі темпи оновлення основних фондів на підприємствах 

машинобудування (як і в промисловості у цілому) на рівні 4- 5% за рік в 

умовах, коли накопичений ступінь їх зносу становить понад 60%, на нашу 
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думку, не в змозі забезпечити їх своєчасну заміну [6]. Збереження тенденції 

зростання в машинобудуванні може при відповідних умовах сприяти 

формуванню позитивних структурних зрушень і у промисловості загалом, що 

дозволяє оцінювати перспективи її розвитку як оптимістичні [4].  

В той же час, з позиції ряду показників, які характеризують зрушення у 

розвитку машинобудівних підприємств, варто говорити про наявність інших 

досить стійких негативних тенденцій. Так, В.Л. Товажнянський [7], аналізуючи 

діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств, підкреслює, що їх власні 

джерела коштів складають на сьогодні понад 80% від сукупного обсягу 

отримуваних інвестицій. І навпаки, у розвинутих країнах світу близько 80% 

коштів, що направляються на реальне інвестування, - це переважно кредити або 

залучені фінансовими інструментами у виробництво кошти.  

Підприємства машинобудування стали лідерами падіння експорту у 2013-

2014 рр. Загальний обсяг експорту машинобудуванні у 2013 р. становив 10,3 

млрд USD проти 12,98 млрд USD у 2012 р. Скорочення експорту зафіксоване на 

рівні 20,6%. Найбільше скоротився експорт підприємств транспортного 

машинобудування - на 28%. Перш за все, це зумовлено суттєвим зниженням 

поставок вагонів та локомотивів у Російську Федерацію - на 40%, від чого 

українські підприємства недоотримали 1,64 млрд USD. Додало ваги і зниження 

поставок літаків у Росію - на 66%. Україна недоотримала від експорту 

повітряного транспорту 612 млн USD. На 5% скоротився експорт підприємств 

приладобудування.  

Незначним позитивом можна вважати зростання експорту підйомно-

транспортного обладнання (+ 30%), обладнання для обробки матеріалів (+ 

15%), двигунів (+ 9,8%). Імпорт товарів машинобудування скоротився на 13,9% 

до 17,75 млрд USD, проте саме ці товари продовжують посідати друге місце 

(після енергоносіїв) у структурі товарного імпорту. Значного скорочення зазнав 

також імпорт обладнання для сільського господарства та харчової 

промисловості (-30,7%), вантажних (-13,5%) і легкових (-7,8%) автомобілів, 

двигунів (- 13,3%), насосів (- 7,1%).  
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Враховуючи складні політичні та економічні відносини з деякими 

країнами-імпортерами, без їх поліпшення варто очікувати подальшого 

зниження рівня експорту продукції машинобудування у 2015 р., хоча на цей рік 

і прогнозується незначне зростання економіки на рівні 0,5%. Більш суттєвий 

показник ( 3,5%) можливий лише у 2016 р. за умови спільної зацікавленості ЄС, 

МВФ та інших міжнародних інституцій у підтримці України та впровадження 

інвестиційних проектів. Наразі також як шляхом подолання кризових явищ, так 

і джерелом додаткових витрат для підприємств машинобудування є вихід на 

нові ринки збуту, модернізація виробництва та розширення асортименту 

продукції, яка має попит на зовнішньому ринку[1].  

Таким чином, аналіз діяльності машинобудівних підприємств показує 

аналогічну тенденцію до підприємств промисловості у динаміці. Проте частка 

машинобудування у структурі продукції промисловості коливається в межах 

8,3-13,7%, що, безперечно, не досягає рівня розвинених країн світу, де частка 

машинобудування у промисловості, як правило, становить 25-45% (рис. 5). За 

аналізований період відносно стабільною була структура виробництва видів 

машинобудівної продукції. Найбільшу частку традиційно займало виробництво 

транспортних засобів та устаткування, найменшу - виробництво електричного, 

електронного та оптичного устаткування. Така динаміка за оцінками аналітиків 

збережеться і у наступні два-три роки. рівень інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств важко назвати задовільним, адже потреби в 

інноваціях на більшості із них задовольняються за рахунок імпорту технологій 

та устаткування, а не шляхом створення власних інноваційних розробок.  

Основна причина - відсутність вільних коштів та вимивання обігових 

активів, що призвело до морального зносу асортименту продукції 

машинобудування, яка за своїми технічними та ергономічними показниками, 

рівнем якості не відповідає закордонним аналогам і має значно менший термін 

експлуатації. Причиною цього є те, що основним джерелом фінансування 

інновацій в машинобудуванні, як і в промисловості в цілому, є власні кошти 

підприємств, які складають визначальну частину витрат на проведення 
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науково-дослідних та інших інноваційних робіт. Із загального обсягу 

фінансування інноваційної діяльності в розмірі 3079 млн. грн у 2014 р. власні 

кошти машинобудівних підприємств становили 2184 млн. грн [6].  

Проте інноваційну стратегію на основі самофінансування обирають лише 

деякі підприємства машинобудування. Більша ж частина з них через високу 

вартість кредитних ресурсів та низький інвестиційний клімат змушена 

відмовитися від реалізації інноваційних стратегій і програм. Тобто вони 

фактично обирають шлях втрати виробничого потенціалу та конкурентних 

позицій як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Зазначені негативні 

тенденції як на рівні самих підприємств, так і на рівні національного 

господарства призводять до зростання кількості банкрутств серед підприємств 

машинобудування. Таким чином, результати аналізу засвідчують наявність та 

поступове поглиблення кризових явищ на підприємствах машинобудування та, 

відповідно, необхідність застосування інструментів антикризового управління 

для їхнього подолання.  

Мова іде про те, що з метою виведення підприємств машинобудування з 

кризи необхідно проводити постійний системний аналіз діяльності підприємств 

машинобудування та здійснювати діагностування етапів кризових явищ. У 

випадку їх виявлення на підприємствах доцільно застосовувати інструменти 

антикризового управління.  

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні тенденцій розгортання 

кризових явищ на підприємствах машинобудування та ключових факторів, які 

їх спричинили, що виступає основою вибору інструментарію антикризового 

управління з метою подолання, мінімізації негативних наслідків та 

недопущення їх у майбутньому. Результати дослідження мають теоретичне та 

практичне значення, оскільки можуть бути використані як основа вибору 

відповідних інструментів, методів та організаційних процедур антикризового 

управління з метою подолання кризових явищ з мінімальними витратами. У 

перспективних подальших наукових розробках даний напрям може бути 
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використаний для прогнозування основних показників фінансово- 

господарської діяльності підприємств машинобудування та удосконалення 

інструментарію антикризового управління.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 

ЩО ФУНКЦІОНУЄ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

Орієнтація економічної політики держави на сталий розвиток суб’єктів 

господарювання потребує удосконалення аналітичного забезпечення 

стратегічного управління. Цій проблемі присвячена стаття, зокрема 

конкретизовано  напрями аналізу операційної діяльності підприємств та 

розроблення відповідник методик дослідження.  

Ключові слова: операційна діяльність, міжнародний ринок, стратегічне 

управління, фінансовий аналіз, інвестиційні проекти. 

Перспективними напрямами аналізу операційної діяльності, що 

потребують розроблення методичного забезпечення, є такі: оцінка ефективності 

реінжинірингових процесів основної діяльності підприємства; аналіз 

ефективності інновацій; оцінка взаємозв’язку конкурентоспроможності 

продукції та конкурентоспроможності підприємства в цілому; аналіз 

соціального розвитку підприємства; комплексний аналіз повноти та 

ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Ключові 

слова: аналіз, операційна діяльність, управлінський аналіз, бізнес-процеси, 

конкурентоспроможність, маржинальний аналіз.  

В умовах високої конкуренції та міжнародної інтеграції економічний 

аналіз перетворився у креативний вид управлінської діяльності, який є 

необхідною умовою цивілізованих відносин у бізнесі та слугує обґрунтуванням 

виважених стратегічних управлінських рішень на всіх рівнях управляння. 

Орієнтація аналітичних досліджень однозначно набула стратегічного вектору, а 

його функції поширились на такі сфери і бізнес-процеси як маркетинг, систему 

управління якістю, управління персоналом, виробничий, інвестиційний та 
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фінансовий менеджмент, асортиментні програми. Проте концептуальна 

невизначеність напрямів підготовки професійних аналітиків пояснюється 

методологічними прогалинами в науковій та освітній сфері, де й досі не має 

єдиного підходу до розуміння сутності та змістовного наповнення навчальних 

дисциплін, які формують майбутніх фахівців економічного профілю. 

 Змістовне наповнення таких аналітичних блоків як «теорія економічного 

аналізу» і «фінансовий аналіз» в науковій та навчально-методичній літературі 

не викликають дискусій, проте спектр питань, що пропонуються до вивчення в 

кредитно-модульному блоці «управлінський аналіз», який, зазвичай, 

ототожнюють з аналізом операційної діяльності, методики їх досліджень 

залишаються проблемним полем і платформою нових наукових пошуків. В 

сучасних умовах економічного розвитку країни даний аспект досліджень 

набуває особливої актуальності у зв’язку з превалюванням стратегічного 

вектору аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Питанням методики аналізу операційної діяльності присвячено наукові 

праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Л.Т. Гиляровська,                

К.Ф. Ковальчук, Т.Д. Косова І.Д. Лазаришина, Є.В. Мних, О.В. Олійник,                

Н.С. Пласкова, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, В.М. Серединська, І.В. Сіменко, 

В.Т. Чая, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С І. Шкарабан, Р.К. Шурпенкова та 

ін. Незважаючи на значний науковий доробок цих вчених в становленні 

теоретичних, методологічних та організаційних засад аналізу господарської 

діяльності, методичні та організаційні аспекти аналізу операційної діяльності 

суб’єктів господарювання з урахуванням нових завдань сучасної економіки 

розкриті недостатньо і потребують відповідної систематизації та удосконалення 

з урахуванням потреб стратегічного менеджменту.  

Метою даної статті є систематизація спектру завдань, що підлягають 

вирішенню при проведенні аналізу операційної діяльності підприємств, для 

розроблення організаційної моделі комплексного дослідження та 

обгрунтування її методики з урахуванням стратегічного вектору досліджень.  
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Дослідження проблемних питань аналізу операційної діяльності 

підприємств здійснювалось з використанням таких загальнонаукових методів 

пізнання як індукція та дедукція, аналіз та синтез, порівняння та узагальнення, 

деталізація.  

 Аналіз літературних джерел свідчить, що поділ економічного аналізу на 

такі два види як фінансовий та управлінський аналіз є достатньо умовним. 

Фінансовий аналіз базується на даних відкритої інформації фінансової звітності 

суб’єктів господарювання, може проводитись як внутрішніми, так і зовнішніми 

аналітиками, і фактично обмежується дослідженням таких напрямів як оцінка 

ефективності діяльності підприємств, їх фінансової стійкості, ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності, достатності грошових коштів, руху 

власного капіталу тощо. Враховуючи цільові завдання фінансового аналізу, 

можна стверджувати про реалізацію такої його функції як оціночно- 

діагностична, без можливості впливу на причини, що викликають зміну тих чи 

інших економічних явищ та процесів. В підручниках та навчальних посібниках 

з економічного аналізу зазвичай управлінський аналіз ототожнюється з 

аналізом операційної діяльності. За радянського періоду такий аналіз називався 

техніко-економічним аналізом. Слід зазначити, що ці два види аналізу мають як 

спільні характеристики, так і певні відмінності, тому доцільно зупинитися на їх 

особливостях та предметній сфері досліджень. В процесі здійснення 

управлінського аналізу реалізуються не тільки оціночна, контрольна та 

діагностична функції управління, а й пошукова та консультаційна. Це означає, 

що крім констатації фактів та оцінки діяльності економічних суб’єктів в 

процесі аналізу виявляються причинно- наслідкові залежності між окремими 

явищами та процесами, з’ясування яких дає змогу скорегувати окремі бізнес-

процеси, тобто слугує інформаційним базисом прийняття управлінських рішень 

в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності. Ситуаційний 

управлінський аналіз дає змогу вибрати оптимальний варіант розв’язання 

управлінських завдань та обрати найкращу тактику досягнення стратегічної 

цілі.  
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Проте, якщо напрями фінансового аналізу достатньо конкретизовані, то 

концепція управлінського аналізу та його предметна сфера є об’єктом 

постійних наукових дискусій у фахових літературних джерелах. Управлінський 

аналіз здійснюється всіма службами підприємства з метою отримання 

інформації, необхідної для планування, контролю, прийняття оптимальних 

управлінських рішень, розроблення стратегії і тактики з питань фінансової 

політики, маркетингової діяльності, удосконалення технологічних процесів, 

процесів матеріально-технічного постачання та організації виробничого 

процесу. Відтак, ототожнювати «управлінський аналіз» та «аналіз операційної 

діяльності», як це іноді робиться науковцями, недоцільно. Так, до сфери 

управлінського аналізу можуть включатися й проблеми аналітичного 

забезпечення фінансових рішень, зокрема оцінка фінансового стану, аналіз 

фінансових результатів та показників рентабельності (прибутковості), які 

передбачено проводити в межах фінансового аналізу. Водночас, завданнями та 

важливими напрямами досліджень в межах управлінського аналізу є 

проведення факторного аналізу зміни основних фінансових показників, що вже 

виходить за межі загальноприйнятого розуміння завдань фінансового аналізу. 

Формування цілісного бачення структури курсу «Аналіз господарської 

діяльності» передбачає необхідність удосконалення змістовного наповнення 

такого важливого кредитно- модульного блоку як «аналіз операційної 

діяльності». Відправним пунктом дослідження стало розкриття економічного 

змісту поняття «операційна діяльність».  

Як відомо, вся діяльність економічних суб’єктів поділяється на 

операційну, фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності вперше 

було визнано при розробленні перших вітчизняних стандартах бухгалтерського 

обліку, зокрема П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», який нині втратив 

чинність, проте в ньому вперше для вітчизняної облікової практики було 

ідентифіковано сутність цих видів діяльності. Зокрема, стандартом визначено, 

що операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [6]. В 
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широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати основну 

діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції 

(робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною метою 

створення підприємства [9, с.126].  

Напрями операційної діяльності підприємства визначаються, перш за все, 

специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Для більшості 

підприємств основу операційної діяльності становить виробнича або 

торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та 

фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для 

інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних 

інститутів, а фінансова діяльність – для банків та інших фінансових інститутів. 

Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний ринок, 

водночас як фінансова та інвестиційна діяльність здійснюються в основному на 

фінансовому ринку.  

При цьому, операційна діяльність пов’язана з різними видами та 

сегментами товарного ринку, що визначаються технологічними особливостями, 

специфікою матеріальних ресурсів, складом технологічного обладнання, 

характером готової продукції. Заслуговує на увагу визначення, запропоноване 

М. Хаммером та Дж. Чампі, які пропонують під бізнес-процесами розуміти 

сукупність різних видів діяльності, у межах яких «на вході» використовується 

один або більше видів ресурсів, в результаті якої на «виході» створюється 

продукт, що представляє цінність для споживача [12, с.49]. Подібний підхід до 

трактування сутності бізнес-процесів базується на функціональному підході, 

згідно якого бізнес-процес є певним «механізмом», який перетворює «вхідні» 

ресурси у «результати» на виході. Значний внесок в теорію бізнес-процесів 

зробили дослідники Т. Дейвенпорт та Дж. Шорт [13; 14].  

Згідно їх поглядів, бізнес-процесом слід вважати набір логічно 

взаємозалежних дій, виконуваних для досягнення певного «виходу» бізнес-

діяльності [13]. У праці, в якій досліджуються інноваційні бізнес-процеси, 

трактування даного поняття має технічну спрямованість і формулюється як 
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дискретна множина дій, спроектованих та структурованих для виробництва 

визначеного продукту (товарів, робіт, послуг) для конкретного споживача чи 

ринку [14].  

Л.І. Чорнобай та О.І. Дума пропонують під бізнес-процесами розуміти 

систему безперервних, взаємопов’язаних, відповідним чином упорядкованих і 

керованих дій (процедур, операцій, виконуваних функцій), яка, у свою чергу, є 

елементом механізму формування доданої вартості (споживчої цінності) через 

перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на досягненні однієї 

комплексної цілі, спрямованих на забезпечення продуктивності та ефективності 

організації в цілому і забезпеченні донесення доданої вартості (споживчої 

цінності) до цільового ринку через бізнес-модель підприємства [9, с.127].  

Тобто, під бізнес-процесом слід розуміти структуровану послідовність дій 

з виконання певного виду діяльності - від проектування до реалізації і 

результату (здача в експлуатацію об’єкта, постачання продукції, надання 

послуг, закінчення певної фази діяльності), тобто певний системно- замкнений 

процес. Прикладами бізнес-процесів на підприємстві можуть виступати 

виробництво, збут, постачання, розрахунки, зовнішньоекономічна діяльність, 

проведення рекламних кампаній, інноваційна діяльність.  

Вперше в контексті аналізу операційної діяльності дослідження бізнес-

процесів запропоновано І.В. Сіменко та Т.Д. Косовою [1], до переліку яких 

віднесено: процеси матеріально- технічного постачання; процес виробництва 

продукції (надання послуги); процес реалізації продукції; процес розрахунків з 

покупцями та замовниками.  

Методичні підходи до аналізу операційної діяльності, що запропоновані 

авторами підручника [1, с.191-237], передбачають вирішення таких важливих 

завдань як: визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-

процесів; оцінка виконання планів, прогнозів, управлінських рішень відносно 

ефективного використання економічного потенціалу бізнес-процесів 

підприємства; вивчення впливу об’єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і 

внутрішніх чинників на результати бізнес-процесів підприємства; розроблення 
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й обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів 

підприємства. Не викликає сумніву, що перелічені бізнес-процеси є основними 

об’єктами аналітичного дослідження, проте обмежувати спектр завдань аналізу 

операційної діяльності лише аналізом бізнес-процесів недоцільно.  

Не менш важливим для цілей управління є дослідження ефективності 

використання ресурсів, які є визначальними для виробничого процесу. 

Ефективність використання ресурсного потенціалу впливає на рівень 

виробничих витрат а, відтак, і на прибуток підприємства. Тому аналіз витрат, 

ресурсозабезпечення і ресурсовикористання є логічним продовженням спектру 

завдань операційного аналізу. Практично, всі ці питання традиційно 

розглядаються в усіх підручниках з економічного аналізу. 

 В цілому погоджуючись з подібним підходом до аналітичних напрямів 

дослідження, слід зазначити, що, враховуючи сучасні вимоги стратегічного 

менеджменту до його аналітичного забезпечення, коло завдань, які потребують 

вирішення в межах аналізу операційної діяльності, доцільно було б доповнити 

таким тематичним блоком як аналіз ринкових можливостей економічного 

суб’єкта та оцінкою його конкурентоспроможності. Це пояснюється тим, що 

першочерговим етапом аналітичного обґрунтування вибору напрямів діяльності 

є оцінка місткості ринку, дослідження діяльності конкурентів, їх технологічних 

та цінових переваг, аналіз існуючих та потенційних каналів збуту, що суттєво 

впливає на формування операційної стратегії підприємства.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що аналіз операційної 

діяльності займає важливе місце в системі управлінського аналізу, оскільки від 

його результатів залежить інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

виважених стратегічних управлінських рішень, прямованих на посилення 

конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів підвищення 

ефективності його діяльності. Запропоновані напрями аналітичних досліджень, 

безумовно, не є вичерпними, а їх коло залежить від запитів користувачів 

аналітичної інформації, вимог сьогодення та специфіки діяльності суб’єкта 

господарювання.  
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Вважаємо, що найбільш перспективними та недостатньо дослідженими 

напрямами аналітичного дослідження операційної діяльності підприємств, які 

потребують розроблення методичного забезпечення, є такі: оцінка 

реінжинірингових процесів основної діяльності підприємства; аналіз 

ефективності інновацій; оцінка взаємозв’язку конкурентоспроможності 

продукції та підприємства в цілому; аналіз соціального розвитку підприємства; 

комплексний аналіз ефективності та повноти використання ресурсного 

потенціалу підприємства. 
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У статті розглянуто й охарактеризовано основні стратегії та можливості 

розширення масштабів діяльності підприємства та його вихід на міжнародні 

ринки. Також запропоновано  етапи щодо виходу підприємства на інші ринки. 

Ключові слова: стратегія, експорт, експортна діяльність підприємства, 

зовнішньоекономічна діяльність, розширення діяльності підприємства, 

конкурентоспроможність підприємства. 

На сьогоднішній день, розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств є одним з пріоритетних напрямів, оскільки саме експорт й імпорт  

продукції дозволяє їм вийти на якісно новий рівень функціонування та 

підвищити ефективність своєї діяльності. Розвиток експортного потенціалу 

відіграє стратегічну роль у вдосконаленні діяльності підприємств і стає 

інструментом активізації наявних і потенційних конкурентних переваг суб'єктів 

мікроекономіки. Проте вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай є 

тривалим еволюційним процесом. Систематичне, поступове набуття досвіду в 

зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, а в багатьох випадках і єдиний 

шлях до стабільного успіху. 

Процесу виходу підприємств на міжнародні ринки у сучасній 

зовнішньоекономічній практиці присвячені праці таких українських і 

зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексунін, А. Ігнатюк, Г. Дроздової, Ф. 

Котлер, І. Коротко, Дж. Ліпчинськи,, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Харчук, Т. 

Циганкова, П. Чорномаз та А. Філіпенка, інших. 

Метою статті є огляд та характеристика стратегій розширення масштабів 

діяльності підприємства та можливості його виходу на міжнародний ринок. 
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Метою діяльності будь-якого підприємства є задоволення потреб 

споживачів та отримання прибутку. Якщо ж  підприємство уже займає значну 

частку на внутрішньому ринку країни і стрімко збільшує свою діяльність, то у 

нього є усі можливості вийти на зовнішній ринок. Звісно, що вихід 

підприємства на зовнішній ринок - тривалий процес, що вимагає значних 

ресурсів та пов'язаний з істотними ризиками. З іншого боку, здійснення 

підприємствами зовнішньо економічної діяльності є логічним етапом у 

розвитку компаній, що досягли успіху на внутрішньому ринку. Проте 

відсутність обґрунтованої стратегії експорту та діяльність на зовнішньому 

ринку за наявним внутрішнім шаблоном негативно впливають на 

результативність інтеграції українських компаній у світовий торговельний 

простір. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства − це сфера господарської 

діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною 

кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на 

зовнішній ринок [2]. Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна 

діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання. 

Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного 

розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, 

міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства. 

Оскільки, здійснення експортних операцій важливе для підприємства, 

доцільно визначити поняття «експорт». Експорт (англ. export, від лат. exporto – 

виношу, вивожу) – вивезення за кордон товарів, проданих іноземному 

покупцеві або призначених для продажу на закордонному ринку чи 

перероблення в іншій країні. Вивезення товарів, раніше ввезених з країни, 

називають реекспортом. Визначення конкретного змісту експорту різниться 

залежно від системи статистичного обліку міжнародної торгівлі товарами, яку 

застосовують відповідно до правил ООН [3]. 

Перш за все, для підприємства, яке вирішило здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність початковим етапом є встановлення цілей 

експортних та імпортних операцій [1, с.18 ]. 
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Таблиця 1 - Цілі експортних та імпортних операцій 

Цілі експорту Цілі імпорту 

Розширення виробництва Розширення виробництва 

Збільшення прибутку за рахунок освоєння 
нових ринків 

Збільшення прибутку за рахунок нових 
внутрішніх ринків 

Отримання економії на масштабах 
виробництва 

Модернізація та розширення виробничого 
потенціалу 

Підвищення чи підтримка техніко-
економічного рівня виробництва під 
впливом міжнародної конкуренції 

Економія на заміні сировини і обладнання 
більш ефективною зарубіжною продукцією 

Збільшення валютних ресурсів 
підприємства 

Розширення асортименту на національному 
споживчому ринку 

Диверсифікація виробництва  

 

Відповідно до таблиці 1, однією з пріоритетних цілей виходу підприємства 

на міжнародний ринок є розширення виробництва. Досягти розширення можна 

за рахунок прибуткових галузей і видів продукції, впровадження нових 

технологій, підвищення якості продукції чи взагалі освоєння виробництва 

нових товарів.  

У будь-якому випадку, кожному підприємству необхідно підбирати 

стратегії розширення виробництва під свій вид діяльності. Пропоную 

розглянути на прикладі конкретного підприємства: ТОВ «Спринтер Центр». 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спринтер Центр» займається 

дистрибуцією таких загальновідомих брендів як P&G,Nestle Purina, Mondelez, 

Jacobs, Danon, АВК, Haribo, Чумак. Наразі підприємство здійснює дистрибуцію 

товарів по свій території України, причому має загальнонаціональний 

контракти на дистрибуцію торгових марок Mondelez та Jacobs. Філії 

підприємства розташовані у всіх великих містах України, а продукцію 

підприємство отримує напряму від виробника. Лише за 2019 рік підприємство 

додало в свій портфель дві торгові марки АВК та Danon. ТОВ «Спринтер 

Центр» розширює свою діяльність на території України різними брендами, 

тому для нього було б актуально спробувати свої сили і за межами кордону.  
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Оскільки однією з основних цілей для виходу на міжнародний ринок є 

розширення виробництва, то першим етапом для ТОВ «Спринтер Центр» могло 

б бути включення у свій пакет не лише продуктів харчування, а й напоїв, 

зокрема алкогольних. На сьогоднішній день без сумнівів можна сказати, що 

продаж алкогольних напоїв є прибутковим видом діяльності, тому для компанії 

це може бути великим кроком для збільшення валютних ресурсів підприємства.  

Для того щоб товари могли задовольняти будь яку потребу, їх потрібно 

доставити туди, де вони необхідні і де вони можуть бути використані в 

потрібний час і в потрібній кількості. У цьому і полягає задача відділу, що 

займається збутом продукції.  

Розвиток експортної діяльності будь-якого підприємства залежить від 

конкурентоспроможності його продукції. 

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка 

виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по 

ступеню задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності 

виробничої діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує 

можливості і динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції [3]. 

Тому, перш ніж формувати стратегію виходу підприємства на міжнародний 

ринок не завадить зробити SWOT-аналіз даного проекту. 

 SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) ‒ дасть змогу 

виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з 

боку підприємства. Перед початком SWOT-аналізу комплексно 

зосереджуються на ймовірних загрозах і можливостях, що постають перед 

підприємством. Після цього слід з'ясувати, які загрози є найбільш імовірними і 

які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і 

концентрації зусиль з метою їх усунення [3]. 

На Таблиці 2 представлений SWOT-аналіз для ТОВ «Спринтер Центр» 

щодо виходу на міжнародний ринок. 
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Таблиця 2 - SWOT-аналіз  

Сильні сторони 
- кваліфікований комерційний персонал; 
- наявність розвиненої транспортної 
інфраструктури між країнами; 
- загальновідомі торгові марки продукції; 
- хороша маркетингова реклама продукції; 
- сприятливе географічне розташування, 
відносна близькість до стратегічних ринків 
збуту. 

Слабкі сторони 
- можливі затримки щодо отримання дозволу 
на експорт продукції; 
- недосконало розвинута логістична сфера 
компанії; 
- недостатнє знання поточного та 
прогнозного стану міжнародних ринків, 
необхідність затрат зусиль і ресурсів для 
орієнтації на ринку; 
- відсутність знань про законодавчу базу 
зарубіжних країн та кон'юктуру зарубіжних 
ринків. 

Можливості 
- розширення мережі дистриб’юторів; 
- вихід української продукції на міжнародний 
ринок; 
- впровадження новітніх технологій, зокрема 
у продажах; 
- реклама компанії на міжнародному рівні. 

Загрози 
- можливості різкого коливання курсу 
національної валюти; 
- світова економічна нестабільність; 
- вихід на ринок нових конкурентів; 
- перепони зі сторони держави; 
- поява нових, більш жорстких вимог щодо 
стандартів діяльності, технічного рівня і 
якості товарів.

  

Як бачимо зі SWOT-аналізу якою б великою і пізнаваною компанія не була 

завжди існують загрози щодо виходу на міжнародний ринок. Саме тому 

необхідно продумати та прописати етапи виходу компанії на міжнародний 

ринок. Для прикладу, вихід на ринки інших країн може включати в себе чотири 

основні етапи: 

 1. Аналітичне обґрунтування виходу на ринок.  

Необхідно проаналізувати ринок, на який збираєтеся виходити. Це дасть вам 

розуміння про ключові аспекти ринку: 

 - потенційний обсяг ринку; 

 - особливості споживання продукції в різних країнах; 

 - детальний аналіз конкурентів; 

 - моніторинг цін; 

 - визначення каналів збуту продукції. 

Результатом аналітичного дослідження зарубіжного ринку має бути 

багатофакторна модель вибору цільового ринку, яка враховує всі ризики виходу 

і сприяє правильному вибору стратегії. 
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2. Розробка стратегії розвитку на ринку. Отримавши інформацію про 

ринок, споживачів і конкурентів вашої компанії, необхідно перейти до 

утвердження актуальної стратегії виходу на зовнішні ринки. Стратегія включає 

концепцію 4Р: 

 - актуальні доповнення до вашого продукту; 

 - конкурентна цінова політика; 

 - ефективні канали продажів продукції на ринку; 

 - інструменти для просування товару або послуги. 

3. Пошук потенційних партнерів. На цьому етапі необхідно створити 

перелік компаній, які можуть стати вашими партнерами на цільовому ринку. 

4. На четвертому етапі зустріч з потенційними партнерами та  

домовленості про умови поставок товарів. 

Звісно, вищеперераховані етапи є лише загальними і кожне підприємство 

може вносити свої корективи та розробляти свої стратегії щодо виходу на інші 

ринки. Проте головним все ж залишається детальне дослідження ринку на яких 

планує виходити компанія, визначення основних конкурентів та ознайомлення 

з  законодавчою базою країни.  

Таким чином, у статті було розглянуто й охарактеризовано основні 

стратегії та можливості розширення масштабів діяльності підприємства та його 

вихід на міжнародні ринки. Для прикладу було взято компанію ТОВ «Спринтер 

Центр». Також було визначено, що вихід підприємства на зовнішні ринки 

зазвичай є тривалим еволюційним процесом. Досвід показує, що систематичне, 

поступове набуття досвіду в зовнішньоекономічній діяльності ‒ найкращий, а в 

багатьох випадках і єдиний шлях до стабільного успіху. Для отримання доступу 

на закордонні ринки підприємство повинне пройти декілька етапів, кожен з 

яких має свої особливості. 
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У статті розглядаються проблеми невизначеності та ризику у діяльності 

підприємств. Узагальнені теоретичні підходи до ідентифікації ризиків 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розроблені практичні 

рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками ЗЕД 
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Трансформація народного господарства до ринкової економіки створює 

для зовнішньоекономічної діяльності зовсім нові умови, принципово відмінне 

системне оточення. Процес розвитку ринкового господарства у конкурентному 

середовищі сприяє швидкому формуванню альтернативних варіантних 

структур зовнішньоекономічної діяльності, такі як торгівельні будинки, 

посередницькі фірми з більш високою кінцевою результативністю. У практиці 

господарювання країн із ринковою економікою знаходить повне підтвердження 

факт, що присутність ризику в діяльності вільних суб’єктів ринку з метою 

одержання максимально можливих результатів є складовою їх стратегії і 

тактики. Однак якщо при існуванні ризиконасиченості діяльності не 
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провадиться її всебічний аналіз, не враховуються всі можливі наслідки 

ризикових дій та комплексна характеристика конкретного суб’єкта ринку, то 

вона призводить до непередбачуваних, у більшості випадків негативних 

наслідків.  

Наукова розробка правил економічної та соціальної поведінки системи 

управління підприємством в умовах ризику на ринку, обґрунтування 

оптимальної управлінської стратегії, що дозволяє усунути негативні наслідки 

зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування, набувають особливої 

актуальності. В міру розвитку ринкових відносин в Україні та розширення 

кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються зовнішньою 

торгівлею, з’являються нові фактори, які впливають на функціонування 

підприємств-експортерів - це, насамперед, частота прийняття рішень, 

пов’язаних з ризиком, що збільшується з подальшим розвитком 

підприємництва. Ігнорування питань вчасного визначення ступеня допустимого 

ризику може привести до банкрутства підприємства або інших, менш складних 

негативних явищ.  

На сьогодні проблеми невизначеності та ризику у діяльності підприємств 

розглядаються на теоретичному рівні у працях українських та зарубіжних 

учених: Берези І.В., Бузько І.Р., Глухова В.В., Козелецького Ю., Ланге О., 

Лапусти М.Г., Лімітовського М.А., Перерви П.Г., Пономаренко О.М., Пушкаря 

О.І., Розенберга М.Г., Дж. Роггера, Роджерса Ф., Т. Сааті, Лоренса В. Туллі, 

Фішера С., Юрма У. та інших. В працях цих авторів розглянуто загальні ризики 

підприємницької діяльності, подано класифікації за видами ризиків, наведено 

характеристики методів їх вимірювання, управління, моделювання та 

зниження. Однак поза увагою лишаються ризики зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Мета даної статті полягає в узагальненні теоретичних підходів до 

ідентифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 

розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи управління 

ризиками ЗЕД підприємства.  
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Усі без винятку економічні явища мають вартісний характер. Вартість 

присутня  і в ризику, характеризуючи в тому чи іншому ступені збиток, як 

елемент економічної системи, ризик одержує вартісне визначення, системно 

обумовлене змістом втрат.  

Ризиками експортної діяльності підприємств можна управляти, тобто 

використовувати різні виміри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати 

настання ризикової події і вжити заходи по зниженню чи запобіганню ризику.  

Принципи управління ризиками включають:  

1. Виділення ризиків, що належать до першочергового вирішення. 

Найважливішим критерієм визначення таких ризиків є можливий 

максимальний збиток по ним.  

2. Оцінку імовірності настання ризику і розміру можливого збитку. При 

високій імовірності ризику страхування не є найкращим варіантом захисту, 

тому що страхування найбільш доцільне, коли існує мала імовірність страхової 

події і досить велика імовірність збитку.  

3. Оцінку передачі ризиків з урахуванням співвідношення між страховою 

премією і страховою сумою. Збиток від ризику не потрібно приймати, якщо 

розмір збитку відносно великий у порівнянні з зекономленою премією [1].  

Управління і ризик - взаємозалежні компоненти економічної системи. 

Перше само може виступати джерелом другого. Особливо наочно це 

проявилося на початковому етапі трансформації економіки: втрата її 

керованості створила ситуацію тотального ризику для підприємницької 

діяльності і зовнішньоекономічної в тому числі. Відновлення макрорівневого 

управління, у свою чергу, вимагає реалізації конструктивного господарського 

потенціалу ризику на мікрорівні.  

Останнім часом у літературі з’явився цілий ряд робіт [1; 2; 3;], де вперше 

надано комплексний підхід до системи управління ризиком. Ризик, таким 

чином, поєднано з усіма функціями менеджменту у підприємницькій діяльності 

(плануванням, організацією, оперативним управлінням персоналом, 

економічним контролем). Це означає, що необхідно мати й особливий 



120 

менеджмент ризику, тобто специфічну систему (підсистему) управління, що 

ґрунтується на пізнанні економічної сутності ризику, розробці і реалізації 

стратегії відношення до нього в підприємницькій діяльності.  

В основі ризику-менеджменту підприємств повинен бути цілеспрямований 

пошук і організація роботи по зниженню ступеня ризику, одержання і 

збільшення доходу в невизначеній господарській ситуації.  

Розглянемо докладніше запропоновані методи, використовувані в 

стратегічному ризику-менеджменті.  

Перший метод - усунення, запобігання ризику. Стосовно до ризиків, 

пов’язаних зі стихійною дією природних сил, застосування даного методу 

взагалі не можливе. Необхідно уникати катастрофічних ризиків, здатних 

викликати втрати, близькі до розміру власних оборотних коштів (ризик можна 

вважати критичним, якщо втрати чистого прибутку можуть досягти 75%) [4]. 

Очевидно, усіма доступними методами потрібно уникати ризику 

нежиттєздатності проекту.  

Другий метод управління ризиком - зменшення несприятливого впливу 

тих чи інших факторів на результати виробництва й у цілому підприємницької 

діяльності. Він припускає прийняття всіх можливих попереджуючих заходів: 

підвищення якості планування, організації і управління виробництвом гнучких 

технологій і створення системи резервних фондів, поліпшення державного 

регулювання в підприємництві шляхом створення відповідних параметрів 

економічного і правового середовища; вибір оптимальної товарної стратегії і 

стратегії підприємницьких структур на ринку факторів виробництва; 

здійснення інноваційного маркетингу і диверсифікованості виробництва.  

Третій метод ризик-менеджменту - його передача, переклад. Цей метод 

реалізується шляхом формування ефективної системи страхування усіх видів 

ризику, створення акціонерних товариств (як суспільств з обмеженою 

майновою відповідальністю), й інших аналогічних дій.  

Найбільш діючий метод ризикового менеджменту є четвертий ‒ 

оволодіння ризиком. Застосовується, коли потенційні втрати незначні, коли 
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робиться все можливе для попередження чи зниження збитку від впливу 

обставин, коли, головне, чітко виявити шанси на одержання високого доходу. 

Щоб свідомо йти на ризик, підприємець повинен спиратися на знання 

економічних, природних, інших законів і закономірностей, на належний 

фундамент інформації, на науково розроблену теорію прийняття управлінських 

рішень і механізм їх реалізації.  

На практиці усі запропоновані методи управління ризиком 

зовнішньоекономічної угоди застосовуються у формі введення до 

зовнішньоторговельного контракту визначених застережень чи доповнень до 

основних умов угоди для зниження імовірності настання ризику. Тому 

необхідно розробляти контракт індивідуальний для кожної угоди, для кожного 

окремого підприємства, ураховуючи його фінансові можливості і ризикованість 

його керівника, адже рівень чи величина ризику, що може прийняти на себе 

підприємство, різні.  

Таким чином, враховуючи те, що ризик є обов’язковим елементом будь 

якої економіки - нестабільність, мінливість середовища, в якому здійснюються 

операції на зовнішньому ринку, є однією з головних причин, що викликають у 

реальному житті ризик зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Під ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто розуміти імовірність 

одержання додаткового прибутку чи збитків у сфері специфічної, строго 

регламентованої управлінської діяльності, зв’язаної з визначенням можливих 

відхилень від поставленої мети, які можна якісно і кількісно охарактеризувати. 

Такий підхід є універсальним і вимагає розробки і впровадження заходів для 

мінімізації негативного впливу ризиків на результати усіх видів 

підприємництва в сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств вимагає особливої уваги з 

боку ризик-менеджменту з наступних причин:  

1) угоди і реалізовані проекти відрізняються великим масштабом. Тому з 

фінансової точки зору для організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств ризик найчастіше носить критичний (при якому загрожує втрата 

виручки) або катастрофічний (при якому виникає неплатоспроможність) 

характер;  
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2) підвищений ризик такої діяльності пов’язаний з відмінностями правових 

систем держав, у яких діють організації-контрагенти, обмеженим обсягом 

інформації про підприємство-контрагента, можливістю негативного впливу 

третьої сторони і підприємств-конкурентів, неповнотою знання ділових звичаїв, 

бюрократичних особливостей, ринків іншої країни, кліматичних умов і ін.;  

3) географічною роз’єднаністю окремих елементів виробничої, 

транспортної, торгової і інших видів діяльності, що є елементами 

зовнішньоекономічної угоди, що підвищує ризик несприятливих природних і 

інших видів впливів при реалізації проекту і т.п.  

Ризиками ЗЕД підприємства можна управляти, тобто використовувати 

різні виміри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової 

події і вжити заходи по зниженню чи запобіганню ризику. В основі ризик-

менеджменту підприємств повинен бути цілеспрямований пошук і організація 

роботи по зниженню ступеня ризику, одержання і збільшення доходу в 

невизначеній господарській ситуації.  

Із метою покращення управління ризиками ЗЕД на підприємствах можна 

запропонувати комплекс інструментів ризик-менеджменту, використовувати в 

ході проведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної угоди, що дозволить 

більш гнучко управляти та опановувати ризиками зовнішньоекономічної 

діяльності. В даний час на підприємствах необхідно проводити дослідження, 

спрямовані на зниження суб’єктивності процесу прийняття рішень і 

підвищення його науковості, особливо при наявності фактору невизначеності. 

Науково обґрунтоване прийняття рішень допоможе менеджерам ЗЕД 

підприємств бути більш системним, а інструменти цього процесу допоможуть 

йому бути більш раціональним. На українських підприємствах моделювання 

рішень мало використовується, тому існує реальна необхідність у створенні 

моделей по окремих видах прийнятих рішень, так, наприклад, по прийняттю 

рішень у сфері зовнішньої торгівлі, які б близько відображали дії основних 

елементів структури управління підприємством, загальних у рамках даного 

виду діяльності.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ  

У статті розглянуто й охарактеризовано основні стратегії та можливості 

розширення масштабів діяльності підприємства та його вихід на міжнародні 

ринки. 

Ключові слова: стратегія, експортна діяльність підприємства, 

зовнішньоекономічна діяльність, цінова стратегія підприємства. 

З розвитком ринкових реформ в Україні, посиленням конкуренції між 

суб’єктами господарювання виникає проблема забезпечення їх 

конкурентоспроможності, що є головною передумовою підтримання стійких 

позицій підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках. Підприємство 

в умовах конкурентної боротьби обумовлюється здійсненням постійного 

моніторингу позицій на ринку, дослідженням сильних та слабких сторін власної 

господарської діяльності та конкурентів, здатністю пристосовуватись до змін 

ринкових ситуацій. 
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Процесу виходу підприємств на міжнародні ринки у сучасній 

зовнішньоекономічній практиці присвячені праці таких українських і 

зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексунін, А. Ігнатюк, Г. Дроздової,              

Ф. Котлер, І. Коротко, Дж. Ліпчинськи,, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Харчук,                 

Т. Циганкова, П. Чорномаз та А. Філіпенка, інших. 

Метою статті є дослідження поняття «стратегія» та розробка цінової 

стратегії для конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 

На сьогоднішній день вихід на зовнішній ринок в умовах європейської 

інтеграції є важливим кроком для підприємств. Це змушує їх приділяти більше 

уваги дослідженню, аналізу і прогнозуванню ринкової ситуації на мікро та 

макрорівнях.  

Ринок потребує від своїх суб’єктів не тільки якісних 

конкурентоспроможних і недорогих товарів, а також гнучкості їх в умовах 

постійної нестабільності ринку. Тому потреба в стратегії виходу підприємства 

на міжнародні ринки значно підвищилась. Успішна організація – це єдиний 

організм і стратегія є його вирішальною сполучною ланкою.  

Реалізація міжнародної діяльності підприємства здійснюється на основі 

чітко визначених методичних підходів. Так, одним із сучасних та найбільш 

застосовуваних методів здійснення міжнародної діяльності підприємства є 

стратегічне управління даним процесом, що реалізується на основі формування 

та реалізації міжнародної стратегії підприємства.  

На сьогодні загальноприйнятого стандарту щодо сутності стратегії та її 

структури не існує, що ще раз підтверджує складність, багатоплановість і 

неоднозначність трактування даної категорії. Сучасні дослідники категорії 

«стратегія підприємства» в загальному її визначенні сходяться, хоча при 

розшифруванні окремих її складових займають різні позиції [1]. Стратегію 

підприємства вважають одним з головних понять у стратегічному менеджменті. 

Науковці запропонували безліч визначень терміну «стратегія». 

Із запропонованих визначень можна зробити висновок, що стратегія 

підприємства – це інструмент стратегічного менеджменту, довгостроковий, 
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якісно визначений напрям розвитку підприємства, спрямований на закріплення 

його позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей. Він 

розробляється для того, щоб визначити, в якому напрямі розвиватиметься 

підприємство, та приймати рішення під час вибору способу дій. 

Також, досліджуючи теорію менеджменту можна звернути увагу на 

існування такого поняття як «базова стратегія» .  

Базову стратегію виділяють як багаторівневу структуру, і класифікують в 

різні класи. Це наведено у таблиці 1. Для формування міжнародної стратегії 

необхідно розуміти поняття вхідні і вихідні елементи . До вхідних елементів 

належать чинники, які мотивують до розроблення міжнародної стратегії. Це 

наприклад – цілі компанії, та її. Вони в свою чергу поділяються на внутрішні 

вхідні елементи (мотиви інтернаціоналізації, цілі компанії, ресурси компанії, 

етап ЖЦТ, розмір компанії), і зовнішні вхідні елементи (міжнародне 

середовище, тип ринку з точки зору конкуренції, сфера бізнесу). 

Таблиця 1 – Класифікація базових стратегій підприємств [2] 

Тип стратегій Основні напрями 
Корпоративна 
(портфельна) стратегія 

- встановлення інвестиційних пріоритетів і спрямування 
корпоративних ресурсів у найпривабливіші сфери діяльності; 
- посилення конкурентних позицій у кожному виді бізнесу; 
- створення та управління господарським портфелем структурних 
підрозділів (зміцнення ділових позицій). 

Ділова стратегія - розробка заходів, підходів до формування конкурентних переваг; 
- об’єднання стратегічних дій основних функціональних 
підрозділів. 

Функціональна 
стратегія 

- дії щодо підтримання ділової стратегії, досягнення цілей 
підрозділу. 

Операційна стратегія - вирішення проблем, пов’язаних із досягненням цілей підрозділу; 
- способи вирішення стратегічно важливих оперативних завдань 
(закупівля, управління запасами, ремонт, транспортування, 
реклама). 

 

Вихідні елементи маркетингової стратегії – рішення щодо зростання 

компанії, способу виходу на міжнародний ринок, охоплення ринків, 

позиціонування, конкурентної поведінки, комплексу маркетингу тощо.  Отже, 

ММС використовує для реалізації свого потенціалу на міжнародному ринку. 
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При формуванні міжнародної стратегії потрібно розуміти різницю між 

такими поняттями, як “рівень стратегії”, “вид стратегії”, “стратегічна 

альтернатива”, “стратегічне рішення”. Візьмемо за основу положення про те, 

що стратегію планують на трьох рівнях: корпоративному, функціональному та 

інструментальному, причому на кожному з цих рівнів розробляють різні групи 

стратегій. На думку різних джерел, міжнародна стратегія є цілісним 

інтегрованим планом дій, отже, краще говорити не про групи стратегій, а про  

елементи (субстратегії) стратегії  як складові частини одного цілого 

(наприклад, стратегія зростання, стратегія конкурентної поведінки, стратегія 

охоплення ринку тощо).  

Проектуючи свою стратегію на кожному з рівнів використовують стратегії 

меншого рівня (субстратегії). Це необхідно для всіх підприємств, незалежно від 

того чи займаються вони міжнародною діяльністю Але при виході на 

міжнародний ринок розроблені субстратегії мають ризик бути корисними лише 

на внутрішньому ринку. Базові та додаткові елементи стратегії, кожен з яких 

передбачає певні стратегічні альтернативи та інструменти, формують комплекс 

елементів міжнародної маркетингової стратегії [ 3 ] . 

Одним із основних видів стратегій підприємства в сучасних умовах 

глобалізації та інтернаціоналізації господарської діяльності вітчизняних 

підприємств є міжнародна стратегія підприємства [ 4]. Сучасні науковці 

трактують даний вид стратегії як планування та реалізацію діяльності 

підприємства, пов’язаної з міжнародною виробничою та науково-технічною 

діяльністю, налагодженням зовнішньоекономічних зв’язків, експортом та 

імпортом товарів, послуг з метою забезпечення досягнення його стратегічних 

цілей. 

В сучасній літературі виділяють кілька основних видів міжнародних 

стратегій підприємств (рис. 1).  
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Рисунок 1 –   Основні види міжнародних стратегій підприємства 

  

1. Стратегія імпорту – це напрям діяльності підприємства, який пов'язаний 

зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності у вигляді реалізації імпортних 

операцій та несе у собі певний набір правил, за допомогою яких відбувається 

імпортна діяльність підприємства.  

2. Міжнародне виробництво – це створення і функціонування 

господарських суб'єктів на території і поза межами країни місцезнаходження їх 

основного власника. Зміст стратегії розміщення міжнародного виробництва 

полягає у визначенні оптимального варіанту розміщення господарських 

суб'єктів в рамках світового господарства. 

Проте крім спеціалізації виробництва, науковці виділяють ще кілька форм 

здійснення міжнародного виробництва (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 –   Стратегічні форми розміщення міжнародного виробництва 
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3. Стратегія експорту – це основоположна програма дій, яка визначає 

пріоритетні напрями діяльності підприємства на зовнішньому ринку з 

урахуванням наявних у підприємства ресурсів і вимог зовнішнього ринку. 

Важливим елементом формування міжнародної стратегії є створення 

конкурентоспроможної цінової стратегії. Для початку дамо визначення цінової 

стратегії: 

Цінова стратегія - це конкретний напрям дій компанії відносно 

ціноутворення з метою досягнення певної мети в конкретній ринковій ситуації 

впродовж конкретного періоду.  

Для формування цінової стратегії потрібно визначити яку з її базових 

напрямів вибрати. Більшість спеціалістів з ціноутворення вважають, що вибір 

базової стратегії - це вибір співвідношення двох ключових властивостей товару 

- ціни та якості. Залежно від цього найпоширенішими підходами вважають такі: 

1) на основі співвідношення "сприйняття ціни покупцями - економічна 

цінність товару"; 

2) на основі співвідношення "ціна - якість"; 

3) на основі цінового позиціонування. 

Вищеназвані підходи є ідентичними за суттю, оскільки в основу 

класифікації покладено однакові параметри: якість і ціну. Основна відмінність - 

диференціація стратегій та їхня кількість.  

Міжнародна стратегія підприємства являє собою процес планування та 

реалізацію діяльності підприємства, пов’язаної з міжнародною виробничою та 

науково-технічною діяльністю, налагодженням зовнішньоекономічних зв’язків, 

експортом та імпортом товарів, послуг з метою забезпечення досягнення його 

стратегічних цілей. В науковій літературі виділяється три основних види 

міжнародних стратегій: стратегія визначення джерел забезпечення (стратегія 

імпорту), стратегія розміщення міжнародного виробництва, стратегія збуту 

виробленої продукції (стратегія експорту), що вирізняються особливостями 

формування та реалізації. Проте кожен вид стратегії комерційного 

підприємства спрямований на підвищення ефективності його функціонування. 
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        Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                              Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ КРИЗИ 

У статті визначено сутність та основні цілі фінансової діагностики 

підприємства. Визначено інструменти системи фінансової діагностики.  

Розглянуто способи експрес-діагностики та фундаментальної діагностики 

діяльності підприємства та основні напрямки пошуку резервів відновлення 

фінансової спроможності підприємства.  

Ключові слова: фінансова діагностика, експрес-діагностика, фундаментальна 

діагностика, резерви фінансової стійкості, криза, фінансова спроможність. 

Фінансова діагностика підприємства [1; 2; 3] ‒ це виявлення  сучасного 

стану підприємства і  динаміки його змін, можливих шляхів подолання  

проблем за результатами розрахунків, розгляду  та інтерпретації фінансових 

чинників , які  описують  різноманітні сторони діяльності підприємства. 

Основою розвитку  матеріалів  для діагностики фінансового середовища  
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підприємства є фінансова звітність (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові  

досягнення , доклад  про рух грошових потоків ), а також статистична і 

оперативна звітність; планові матеріали (бізнес-план), нормативні матеріали , 

інформація про техніку  виробництва, заключне слово експертів, висновки 

різноманітних опитувань і т. д. 

Суб'єктами аналізу, що досліджені у статті  є дві групи: зацікавлені у 

функціонуванні  підприємства люди, які використовують інформацію 

(керівники підприємства, позичальники, особи, які купують, податкові органи, 

працівники підприємств,власники ); користувачі фінансової докладності, котрі  

зобов`язані відповідно договору відстоювати інтереси першої групи 

(аудиторські фірми, люди, які надають консультацію, біржі,  преса, товариства, 

профспілки). Повністю фінансову інформацію  може використовувати  тільки 

власники підприємства,а  всі інші суб'єкти аналізу мають право  

використовувати тільки неповну  інформацію.  

Головні цілі , які вирішуються під час проведення фінансової діагностики є 

наступними: виявлення місця підприємства в час проводження дослідження 

(фінансове середовище , майнове місце підприємства, , потреба у додаткових 

джерелах фінансування , продуктивність діяльності підприємства); визначення 

тенденцій та закономірностей у розвитку підприємства під час досліджуваного 

періоду;  визначення маленьких місць, які  мають негативний вплив  на 

фінансове середовище  підприємства; визначення резервів, якими  

підприємство може користуватися  для поліпшення фінансового стану. 

Існують такі основні напрямками аналізу  [3]: аналіз структури балансу і 

чистого оборотного капіталу, аналіз ліквідності і фінансової стійкості, аналіз 

прибутковості і структури витрат, аналіз грошового потоку, та аналіз 

оборотності, аналіз ефективності діяльності підприємства. 

До головних   методів аналізу відносять: 

- горизонтальний , при проведенні якого елементи  підприємства 

прирівнюють  до  подібних за інші етап и у відносному та абсолютному 

вигляді; 
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- вертикальний , деякі показники якого відносять до груп чи підгруп 

чинників; 

- факторний аналіз - аналіз дії деяких  елементів фінансової 

функціональності підприємства на основні економічних чинників ; 

- порівняльний - співставляють досліджуваних чинників із однаковими 

середньогалузевими (або показниками головних конкурентів); 

- спеціалізований аналіз (передбачення готівки, розгляд потоку фондів, 

зміна валового прибутку та  розгляд  беззбитковості). Незалежно від елементу 

фінансового розгляду , потрібно  завжди розглядати один чи  кілька елементів 

фінансового середовища підприємства та досягнень його діяльності, а саме: 

швидка ліквідність; грошові надходження ; структура капіталу та постійна 

платоспроможність; рентабельність капіталу; впровадження активів. Розгляд 

стану і результатів функціональності підприємства  здійснюється у формах [3]. 

Процес  проведення фінансового аналізу  має  свою технологію ‒ ланцюг 

кроків, які  направлені на визначення  причин погіршення стану підприємства 

та  важелів його оптимізації. 

Фінансову діагностику підприємства здійснюють в три етапи [1]. 

Етап 1. Аналіз  поточного середовища  підприємства і  його змін у 

співвідношенні із попереднім періодом. Основною ціллю даного етапу є не 

тільки розгляд  стрімкості показників, але й виявлення рівня зменшення 

коефіцієнтів. Недоліки у фінансовому середовищі підприємства з`являються  

тоді , коли  коефіцієнти  знижуються до неприйнятного рівня.  Зменшення 

коефіцієнтів у межах допустимих  значень вимагає вияснення  причин 

зниження чинників , а не наслідків виникнення та розвитку  недоліків . Окрім  

доведення наявності або  відсутності недоліків у фінансовому середовищі 

підприємства, потрібно надати оцінку ступеня критичності недоліків. 

 Головні недоліки    фінансового  стану підприємства : 

1. Мізерна платоспроможність. 

2. Неповне заохочення  власника.  

3. Зменшення  фінансової самостійності чи низька фінансова стабільність. 
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Етап 2. Виявлення  наслідків , які  призвели до зміни фінансового 

середовища  підприємства. 

Можна навести  два недоліка , що  з`являються у фінансовому середовищі 

підприємства: неможливість утримувати  допустимий рівень фінансового 

середовища (або малі  обсяги отриманого прибутку); неправильне  керування 

результатами функціонування (або фінансами). Але виявити , в які з областей 

знаходиться фактор  зменшення  фінансових чинників , не означає здійснити 

повний фінансовий розгляд . Потрібні наступні  уточнення факторів   до рівня 

твердих дій підприємства або зовнішнього середовища. Потрібні також 

управлінські настанови  з покращення  середовища  підприємства. 

Етап 3. Застосування методів  дій на майбутнє. 

Під час  складання аналітичної розписки  за отриманими  результатами 

діагностики доцільно дотримуватись: аналіз  будь-якого напрямку розгляду 

повинен мати описову  й резюмуючу частини . Формальна частина повинна 

включати опис методології розрахунку і економічного складу  чинників та 

коефіцієнтів. Для чинників , котрі  можна отримувати кількома методами, 

пропонують  обраний експертом план розрахунку. Це потрібно для об`єктивної 

оцінки абсолютної величини показників. Резюмуюча частина включає 

інтерпретацію отриманих значень стосовно підприємства, що  розглядається: 

співставлення з нормативними  значеннями, визначення шляхів зниження  

фінансового середовища  підприємства та збережень  його оптимізації. 

Діагностика  на основі балансу та  докладу  про фінансові результати [1; 3] дає 

змогу зосередити  увагу на "вузькі" місця у функціонуванні підприємства. Для 

того ,щоб користуватись  балансом  для застосування аналізу фінансового 

середовища  підприємства, рекомендується змінити його вихідну форму у 

агреговану  форму , тобто з'єднати однакові за економічним вмістом  статті 

балансу. Статті активу балансу групуються за рівнем їх ліквідності. Поточні 

пасиви групуються за строком їх виплати. Для опису умов взаємин 

(розрахунків) підприємства із основними задіяними особами виробничого 

процесу - постачальниками, державою, працівниками , статті, які  включаються  

до складу заборгованості, бажано поєднувати за групами ("кредиторська 

заборгованість" "аванси", "розрахунки з бюджетом і позабюджетними 

фондами". 
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Для опису взаємовідносин  фірми із покупцями та людьми , які замовляють 

продукцію  потрібно відзначити  заборгованість учасників системи  

виробництва товару  (покупці, , товариства без волі). Тобто , під час  створення 

агрегованого балансу необхідно виокремити  заборгованість, на розмір якої   

підприємство може вплинути  (у тій або іншій мірі ) зі свого боку. 

Мета аналізу балансу - описати структуру і ріст змін майна фірми та основ 

його фінансування. Аналіз балансу розпочинають із розгляду всієї суми майна 

підприємства та швидкості її зміни під час попереднього періоду. Результатом 

наявної частини розгляду потрібне стати визначення  джерел збільшення або 

зменшення активів підприємства та виявлення статей активів, по яких дані 

поправки внеслися. 

Структура балансу створюється  таким методом : валюту балансу беруть  

за 100%. Отримують  частину  будь-якого розділу балансу у всій сумі джерел 

підприємства; заключний результат кожного розділу беруть за 100%.  

Виясняють  частку елементів   в кінці розділу. Розгляд структури балансу 

створюють за блоками: виясняють  частину  постійних та поточних активів у 

валюті балансу; далі аналізують їх структуру. Тим же способом  розглядають 

пасиви підприємства: отримують частину  інвестованого капіталу і поточних 

пасивів у валюті балансу; далі  аналізують їх структуру. 

Операційний аналіз виконують  з використанням коефіцієнтів, які  

описують розвиток продажів фірми  і ступінь продуктивності  продажів 

відповідно генерування прибутку підприємства за певний  проміжок часу.  
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Грошові кошти є найважливішими активами суб’єкта господарювання 

незалежно від його виду діяльності. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як 

найцінніша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для 

підвищення платоспроможності підприємства. На даному етапі коли у 

більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства 

виживати напряму залежить від вміння аналізувати та управляти грошовими 

потоками. Тому аналіз грошових потоків є одним із основних заходів 

запобігання банкрутства підприємства.  

Аналіз грошових потоків пов'язаний із визначенням причин, які вплинули 

на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення 

(зменшення) їх відпливу. Недостатня розробка теоретичних і методологічних 

питань аналізу грошових потоків викликає необхідність їх широкого розкриття, 

і удосконалення та є передумовою для створення цієї роботи.  

Дослідженню питань аналізу грошових потоків присвячені праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Ф. Бутинця, В. Савчука, 

Г. Савицької, В. Шевчука, В. Євдокимова, Л. Лахтіонової, Г. Митрофанової, 

Г. Кірейцева, А. Бланка, Я. Соколова, А. Шеремеда, М. Пушкаря, 

Л. Нападовської та інших економістів.  
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Незважаючи на вагомий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у 

розвиток аналізу руху грошових коштів, актуальною залишається проблема 

вдосконалення методики аналізу руху грошових коштів з точки зору поділу 

його на рух грошових коштів від поточної господарської діяльності та рух 

грошових коштів, що пов'язаний з розвитком підприємства. 

Метою статті є удосконалення методики аналізу руху грошових коштів 

суб’єктів господарювання.  

Для того, щоб зрозуміти фактичний грошовий потік на підприємстві, 

оцінити синхронність збільшення та зменшення грошового потоку та поєднати 

значення фінансового результату з грошовим потоком на підприємстві, 

необхідно розрізнити та проаналізувати всі напрями руху грошових коштів та 

їх вибуття. Основна мета аналізу грошових потоків – виявлення достатності 

формування, ефективності використання, а також балансу позитивних та 

негативних грошових потоків підприємства. 

Основними завданнями аналізу грошових потоків є: виявлення тенденцій 

та закономірностей розвитку грошових потоків підприємства; постійне 

дослідження шляхів формування грошових потоків та оцінка ступеню 

раціонального їх використання; своєчасне виявлення і запобігання можливості 

виникнення причин погіршення платоспроможності підприємства та його 

банкрутства; пошук резервів та пошук прискорення обороту коштів.  

Результати дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених 

дозволяють зробити висновки, що в аналізі грошових потоків 

використовуються прямий та непрямий методи.  

Г. Кірейцев розглядає непрямий і прямий, а також формалізовані методи 

аналізу руху грошових коштів. Автор стверджує, що прямий метод дозволяє 

оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових 

коштів на рахунках, що дає можливість робити оперативні висновки відносно 

достатності коштів для сплати по рахунках поточних зобов’язань, а також про 

можливість здійснення інвестиційної діяльності. В той же час цей метод має 

суттєвий недолік, оскільки він не розкриває взаємозв’язок одержаного 
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фінансового результату і зміни величини грошових коштів на рахунках 

підприємства. І щоб з’ясувати причину можливих розбіжностей, науковцем 

запропоновано проводити аналіз грошових коштів непрямим методом [1].  

С. Мошенський та О. Олійник стверджують, що аналіз грошових потоків є 

ефективним лише, якщо надходження грошових коштів співставляються зі 

звітним значенням чистого прибутку для перевірки якості останнього. 

Авторами розглядаються як прямий, так і непрямий методи аналізу грошових 

потоків. При цьому стверджують, що інформація, отримана прямим способом, 

використовується для прогнозування грошових потоків [3].  

Так, на думку В. Шевчука, інформація, одержана за допомогою прямого 

методу, може бути корисною для планування грошового потоку, в той час як 

прямий метод не дає такої можливості. Надають перевагу прямому методу і 

А. Кізма та І. Кушнірик, стверджуючи, що прямий метод допомагає оцінити 

перспективи діяльності підприємства, з’являється можливість об’єктивніше 

оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції на основі аналізу руху 

коштів. Переваги непрямого методу в порівнянні з прямим, на думку 

М. Михайлова, полягає в наявності інформації про відмінність між сумами 

чистого доходу і грошових коштів.  

В. Савицька пропонує в першу чергу проводити горизонтальний аналіз 

грошових потоків, паралельно проводити вертикальний (структурний) аналіз 

додатного, від’ємного і чистого грошового потоків. Результати 

горизонтального і вертикального аналізу служать базою для проведення 

фундаментального (факторного) аналізу формування чистого грошового 

потоку. Для вивчення факторного аналізу формування додатного, від’ємного і 

чистого грошових потоків автор рекомендує використовувати прямий і 

непрямий методи [7].  

На нашу думку, використання прямого методу аналізу руху грошових 

коштів, на відміну від непрямого, дозволяє забезпечити необхідний рівень 

деталізації інформації про рух грошових коштів, що дозволить здійснювати 

ефективну діяльність господарюючого суб’єкта в умовах ринкової економіки. 
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Аналізуючи грошові потоки, більшість авторів пропонують метод аналізу, 

який включає такі етапи: 

1. Позитивний аналіз грошових потоків: структура джерел грошових 

потоків; динаміка джерел грошових потоків; порівняння темпів зростання 

позитивного потоку капіталу з темпами зростання виробництва та продажу. 

2. Аналіз негативного грошового потоку: структура напрямків 

використання коштів; динаміка використання грошей. 

3. Аналіз чистого грошового потоку: баланс позитивних та негативних 

потоків; якість чистого грошового потоку (висока якість характеризується 

збільшенням частки прибутку, отриманого від збільшення виробництва та 

зниження його ціни); достатність грошових потоків. 

4. Аналіз грошових потоків за видами діяльності: порівняння фінансової 

структури балансу за різні періоди; структура грошових потоків операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності; вплив прямих і непрямих факторів на 

зміну грошового балансу. 

5. Аналіз відхилення грошового залишку від чистого фінансового 

результату: оцінка наявності грошових коштів; відхилення залишку готівки від 

фінансового результату. 

6. Аналіз достатності грошових потоків та ефективності їх використання. 

Критичний аналіз методик стверджує, що вони не пов’язані з розвитком 

підприємства. Тому нами запропонована наступна методика, яка передбачає 

такі етапи: аналіз чистого руху грошових коштів від виробничо-комерційної 

діяльності; аналіз ефективності руху грошових коштів, пов’язаного з розвитком 

підприємства; аналіз оптимальності структури джерел фінансування 

підприємства; аналіз тривалості фінансового циклу; аналіз оптимальності 

залишків грошових коштів; аналіз рівномірності та синхронності руху 

грошових коштів; аналіз виконання платіжного календаря та аналіз відхилень.  

Метою аналізу чистого руху грошових коштів від виробничо-комерційної 

діяльності є збалансування позитивного та негативного грошових потоків, що 

можна досягти у довгостроковому періоді (зміна схем стратегічного 
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інвестування, активності на фондовому ринку, раціонального управління 

майном і постійними витратами). Для досягнення означеної мети аналіз має 

вирішити такі завдання: дослідження балансу грошових коштів, та діагностика 

причин виникнення різниці між витрачанням коштів та надходженням від 

здійснення підприємством виробничо-комерційної діяльності; оцінка 

надходження виручки в розрізі покупців; вивчення структури дебіторської 

заборгованості та дотримання строків її погашення.  

Грошові потоки підприємства характеризуються значною нерівномірністю 

доходів і витрат в розрізі окремих часових інтервалів, що призводить до 

утворення великої кількості тимчасово вільних грошових активів підприємства. 

По суті, ці тимчасові вільні залишки характеризуються невиробничими 

активами (до їх використання в економічному процесі), які з часом втрачають 

свою цінність від інфляції з інших причин. Ефективне управління грошовими 

потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його 

стратегічного розвитку. Основними завданнями аналізу ефективності грошових 

потоків є пошук раціональних шляхів зменшення потреб у позиковому капіталі; 

зниження ризику банкрутства підприємства; забезпечення прискорення обороту 

капіталу підприємства; отримуючи додатковий прибуток безпосередньо від 

своїх грошових активів. 

Важливим етапом аналізу грошових коштів є вивчення структури джерел 

фінансування підприємства. При цьому чільне місце відводиться 

обґрунтуванню аналізу оптимальної структури джерел фінансування 

підприємства. Вона дозволить з'ясувати, яка склалася загальна тенденція щодо 

використання фінансових або інших активів в поточній роботі підприємства та 

виявити фактори, що впливають на структуру; обґрунтувати раціональні 

фінансові відносини з бюджетом, кредиторами, користувачами та іншими 

контрагентами; виявити внутрішньогосподарські резерви збільшення прибутку 

за рахунок економічного використання коштів та ефективне використання 

залучених ресурсів.  

Аналіз тривалості фінансового циклу передбачає використання уточнених 
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алгоритмів розрахунку показників оборотності запасів, коштів у розрахунках з 

покупцями та постачальниками. Він дозволяє дослідити час надходження 

оборотних коштів в двох стадіях кругообігу – виробничій і товарній. За 

результатами аналізу тривалості фінансового циклу, можна виявити напрями 

скорочення фінансового циклу під дією скорочення виробничого циклу, 

зменшення тривалості обороту дебіторської заборгованості, збільшення 

тривалості обороту кредиторської заборгованості.  

В процесі аналізу оптимальності залишків грошових коштів необхідно 

дослідити фактори, що випливають на їх розмір та характер формування в часі. 

Основними завданнями цього етапу аналізу грошових потоків, є обґрунтування 

залишку грошових коштів, що дозволить знизити залежність підприємства від 

зовнішніх джерел залучення коштів; пошук шляхів збалансованості обсягів 

грошових потоків; забезпечення синхронності формування грошових коштів і 

росту чистого грошового потоку підприємства.  

Метою аналізу однорідності та синхронності грошових потоків є 

визначення та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем 

регулярності здійснення. Основні її завдання – оцінка рівномірності грошових 

потоків; вивчення факторів коливання грошових потоків; дослідити причину 

уповільнення руху грошових коштів та відстрочення запланованих витрат. 

Аналіз синхронності грошових потоків визначає фінансовий баланс 

підприємства. Його мета – оцінка ступеня узгодженості грошових потоків у 

часі. Аналіз грошової синхронності базується на коваріації позитивних та 

негативних типів. Слід шукати шляхи підвищення рівня кореляції між двома 

видами грошових потоків. 

Останнім кроком нашої методології аналізу є оцінка виконання календаря 

платежів. Календар платежів – це форма поточного фінансового плану, що 

розробляється на короткий період із щоденною сегментацією. 

В процесі аналізу виконання платіжного календаря здійснюється 

постійний аналітичний моніторинг відхилень реального руху грошових коштів 

від планового рівня. За його результатами можна детально вивчити причини, 
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які вплинули на недотримання виконання платіжного календаря, виявити і 

оперативно розробити систему заходів по ефективному використанні 

тимчасово вільних коштів або раціональному поповненню їх нестачі.  

Отже, запропонована методика аналізу грошових коштів надає можливість 

керівництву підприємств сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні 

зростання фінансової стійкості, підвищенні ритмічності операційного процесу, 

оцінюванні чистого оборотного капіталу від виробничо-комерційної діяльності, 

зниженні потреб у позиковому капіталі, виявленні внутрішніх резервів 

підвищення платоспроможності підприємства, обґрунтуванні конкретних 

шляхів щодо недопущення браку ліквідності, діагностиці потенційного 

банкрутства і виробленні раціональності рішень щодо управління грошовими 

коштами та формування грошового потоку. 
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У статті розглянуто сутність, джерела формування та напрями 

використання капіталу підприємства, сформульовано основні завдання 
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підвищення ефективності використання капіталу підприємства. Ключові 
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В умовах сучасного економічного становища в Україні та тенденції до 

світової глобалізації ринків у суб’єктів господарювання, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, виникає потреба у капіталі для забезпечення 

нормальної діяльності підприємства та забезпечення його фінансової стійкості. 

У зв’язку з цим з’являється низка питань щодо управління структурою капіталу 

підприємства, яка є своєрідним відображенням усіх тих економічних 

перетворень, що відбуваються у вітчизняній економіці. Ефективна політика 

управління структурою капіталу підприємства суттєво підвищує рівень його 

фінансової стійкості, відповідно виникає необхідність формування найбільш 

оптимального механізму управління структурою капіталу для його ефективного 

використання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

 Окремі теоретичні аспекти визначення, формування і використання 

основного капіталу окреслені Андерсеном Х., Гропеллі А., Коузом Р., 

Нельсоном Ж.С., Нідлзом Б., Нікбахтом Е., Панченко В., Фуксом А., Хіксом 

Дж. та ін. Дослідження переважної більшості вітчизняних авторів стосуються 

вивчення процесу формування та ефективності використання основних фондів. 
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Цим питанням присвячені праці Бачевського Б., Бланка І., Будай С., Влезько В., 

Волкова Ф., Воротілова В., Герасимчука М., Гуляєвої Н., Золотарьова А., 

Зятковського І., Клочко В., Ковальова А., Коркіна В., Олексієнко М., Одинцової 

Г., Орлова П., Панченко В., Рімера М., Хохлова М., Чумаченко М., Швеця І. та 

ін. У той же час сучасна ситуація у нашій країні вимагає детального вивчення 

питання ефективного використання ресурсів, що є у розпорядженні фірми.  

Метою написання даної статті є формування та розроблення 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання капіталу 

підприємства на основі узагальнення праць відомих вітчизняних та зарубіжних 

учених-економістів.  

Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає не 

тільки його фінансову діяльність, а і багато аспектів операційної та 

інвестиційної діяльності. Вона активно впливає на кінцеві результати цієї 

діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного 

капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності 

підприємства, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та 

платоспроможності й остаточно формує співвідношення у ступенях 

прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства [1].  

Управління структурою капіталу є однією зі складових загального 

менеджменту підприємства. Таке управління розуміє під собою систему 

принципів і методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, 

пов’язаних із встановленням оптимальних параметрів обсягу та структури 

капіталу, а також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах 

для здійснення господарської діяльності підприємства з найбільшою 

ефективністю та віддачею [2]. У процесі здійснення фінансово-господарської 

діяльності підприємства капітал використовують як інвестиційний та 

виробничий ресурс, використання якого має приносити максимальний ефект 

при мінімальних витратах та ризиках. Крім того капітал можна розглядати і як 

носій аналітичної інформації, яку також можна використовувати з метою 

управління підприємством на основі кругообігу капіталу. У відповідності до 
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загальноприйнятих визначень процес формування капіталу підприємства 

вимагає дотримання наступних принципів: – врахування перспектив розвитку 

підприємства; – забезпечення відповідності між обсягом залученого капіталу та 

обсягами активів підприємства; – забезпечення оптимальної структури 

капіталу; – мінімізації витрат при формуванні капіталу з різних джерел; – 

забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі 

функціонування підприємства [3].  

Загалом, структура капіталу підприємства формується за рахунок як 

внутрішніх, так і зовнішніх джерел, що обумовлюється як особливостями 

фінансового розвитку власне самого підприємства, так і фінансового ринку 

країни в цілому. Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової 

вартості, що залежить як від об’єктивних чинників (масштабу цін в економіці 

країни і ряду макроекономічних показників), так і суб’єктивних чинників 

(наприклад, найпростішого – облікової політики самого підприємства). 

Основним індикатором при цьому виступає власний капітал підприємства, що 

визначає обсяг його чистих активів [4].  

Аналіз досліджень вчених-економістів дозволяє визначити, що управління 

капіталом підприємства повинно бути спрямоване на вирішення таких 

основних завдань: 1. формування достатнього обсягу капіталу, для 

забезпечення необхідного економічного розвитку підприємства; 2. 

забезпечення максимальної доходності капіталу; 3. забезпечення мінімізації 

фінансових ризиків, пов’язаних з використанням капіталу; 4. забезпечення 

постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його роботи та 

розвитку. Процес управління структурою капіталу будь-якого підприємства 

ґрунтується на певному механізмі, який є системою основних елементів та 

функцій, що регулюють процес розроблення та реалізації управлінських рішень 

у цій галузі. 

 Механізм формування капіталу підприємства дозволяє визначити 

найбільш ефективний комплект фінансових послуг, який необхідно 

використати для залучення капіталу підприємства, а також співвідношення між 
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власним та залученим капіталом підприємства з огляду на його фінансову 

стійкість та припустиму ризиковість ведення бізнесу. При цьому ефективність 

діяльності конкретного підприємства значною мірою залежить від рівня 

розвитку та вдосконалення системи управління капіталом та традиціями 

прийняття управлінських рішень. У сучасних умовах господарювання 

співвідношення власного капіталу та зобов’язань є тим фактором, який 

безпосередньо впливає на фінансову стійкість підприємства. Підприємство, 

діяльність якого фінансується в основному за рахунок власного капіталу, є 

фінансово стійким, незалежним, платоспроможним. 

 Проте в даному випадку виникає і ряд проблем, зокрема варто пам’ятати, 

що власний капітал обмежений у розмірах, а суб’єкти, які вклали свої кошти у 

підприємство, зацікавлені у виплаті значних дивідендів, що може стати 

перешкодою для стратегічного розвитку підприємства. З іншого боку залучення 

позикового капіталу дає підприємству ряд переваг, дозволяє до деякої міри 

покращити його фінансовий стан. Проте неефективне використання позикового 

капіталу, значна плата за користування останнім, заморожування на тривалий 

час коштів в обороті можуть дати зворотний ефект, значно знизити 

платоспроможність підприємства і навіть довести його до банкрутства.  

Крім того значний відсоток залучених коштів робить підприємство 

залежним, а його фінансовий стан хитким. Іншими словами підприємство 

повинно прорахувати вигідну саме йому структуру капіталу, підтримуючи 

баланс між власним та позиковим та уникаючи крайнощів. Крім того проведене 

дослідження дозволяє зауважити, що здійснювати управління фінансовою 

стійкістю необхідно з врахуванням ризиків, зумовлених науковим прогресом, 

нестабільністю політичної ситуації, зростанням конкуренції на товарних і 

фінансових ринках, посиленням глобалізаційних процесів та дефіцитом 

інформації.  

У результаті проведених досліджень можна зазначити, що управління 

структурою капіталу є невід’ємною частиною всієї політики управління 

підприємством, оскільки воно полягає у формуванні оптимальної структури 
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капіталу, яка безпосередньо впливає на його діяльність та результативність 

використання фондів, визначає фінансову стійкість і платоспроможність. 

Структура капіталу впливає на рентабельність власного капіталу та активів, 

формує оптимальне співвідношення прибутковості й ризику у процесі розвитку 

підприємства. А тому кожен суб’єкт господарювання має формувати свою 

політику управління структурою капіталу так, щоб забезпечити максимізацію 

ринкової вартості підприємства при мінімізації ризиків. 
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У сучасних умовах розвитку надзвичайно важливою та актуальною є 

проблема забезпечення конкурентоспроможності економіки країни в цілому, її 

галузей та окремих підприємств й такої її складової. Саме від оптимізації 

складу активів торговельного підприємства і залежить 

конкурентоспроможність підприємства на ринку в цілому. 

В зв’язку з цим для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

одним з важливим елементів є зростання ефективності оптимізації складу 

активів підприємства. Рівень оптимізації активів і пасивів в усьому світі 

розглядається як один з найважливіших чинників підвищення прибуткової 

діяльності будь-якого підприємства. В умовах жорсткої конкуренції та 

сучасних реалій ринку, що супроводжує розвиток ринкової економіки, 

необхідно постійно удосконалювати системи та форми оптимізації активів 

торговельного підприємства, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та 

практиці знаннями, знаходити нові, інноваційні та неординарні рішення в 

динамічній ситуації жорстоких реалій ринку. Такий підхід до управління 

забезпечує виграш у конкретному середовищі або ж, нормальні умови розвитку 

підприємства. 

Оптимізацію складу активів торговельного підприємства висвітлено у 

працях провідних економістів та вчених таких, як В. Астахов, С. Береза, 

Ф. Бутинець, С. Голов, Є. Калюга, Х. Нюрнберг, В. Палій та інші.  

Головною метою дослідження шляхів оптимізації складу активів 

торговельного підприємства є визначення ключових особливостей оптимізації 

складу активів торговельних підприємств України в умовах сьогодення та 

пошук ефективних шляхів їх удосконалення. 

Для здійснення торговельної діяльності кожне підприємство повинно мати 

у своєму розпорядженні визначене майно, в широкому розумінні – активи, що 

належить йому на правах власності. Все майно, яким володіє підприємство і яке 

відображене в його балансі, називається активами підприємства. Загалом, 

можна визначити термін активи. Активи – це ресурси, контрольовані 

підприємством, в нашому випадку торговельним, в результаті минулих подій, 
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використання яких, як очікується керівництвом підприємства, приведе до 

отримання економічних вигод та прибутку у майбутньому. Це будинки, 

споруди, машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, цінні 

папери, боргові зобов'язання інших підприємств, а також інтелектуальний 

продукт та особливі права на використання ресурсів. Управління активами 

повинно комплексно та всебічно охоплювати всі сфери діяльності 

торговельного підприємства, яке може бути досягнуто за допомогою 

здійснення у межах підприємства конкретної сукупності процесів, які являють 

собою алгоритм або послідовність взаємопов'язаних та взаємообумовлених дій, 

управлінських рішень для досягнення поставленої мети підприємства.  

Формування оптимального обсягу та структури оборотних активів 

підприємства є одним із основних елементів його комерційної діяльності. 

Заниження величини оборотних активів спричиняє нестійкий фінансовий стан 

підприємства, перебої виробничого процесу і, як наслідок, зниження обсягу 

виробництва і прибутку. У свою чергу, завищення розміру оборотних активів 

знижує можливості підприємства здійснювати капітальні вкладення для 

розширення виробництва. Відволікання грошових коштів, як власних, так і 

залучених не дає можливості підприємству більш раціонально й ефективно 

використовувати вільні грошові кошти [7, с. 190]. 

Оптимізація структури оборотних коштів – одна з найважливіших і 

найскладніших проблем, що вирішуються в процесі управління фінансовим 

станом підприємства. Оптимальна структура капіталу – це відношення 

використання власного капіталу до залученого капіталу, що забезпечує 

найбільш оптимальний взаємозв’язок між співвідношенням фінансової 

прибутковості та співвідношенням фінансової стійкості підприємства, яке 

максимально збільшує ринкову вартість підприємств [3, c. 143]. 

Характеризуючи активи як суб’єкт господарювання, необхідно визначити 

характеристики їх окремих складових. Зокрема, це основні засоби що є, 

щонайменше, рухомою та важливою частиною активів будь-якого 

комерційного підприємства. У процесі формування та управління основними 
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фондами необхідно враховувати їх переваги та недоліки порівняно з 

оборотними активами. До основних переваг можна віднести: зростання ціни на 

ринку нерухомості набагато швидше, ніж сам рівень інфляції; менший ризик 

втрати в процесі діяльності цього суб'єкта господарювання; можливість 

постійного прибутку при несприятливих торгових умовах у вигляді орендної 

плати та орендних платежів; можливість більш інтенсивного використання у 

періоди підйому на ринку [5, с. 24]. 

До недоліків можна віднести: можливість погіршення фінансової стійкості 

при швидкій зміні технології підприємства; неможливість швидко змінити 

структуру інвестицій; низький рівень ліквідності та неможливість забезпечити 

потік платежів у разі погіршення платоспроможності підприємства. 

У той же час переваги та недоліки необоротних активів слід враховувати 

при управлінні оборотними активами. До основних переваг можна віднести 

наступні: підвищення ліквідності; знаходження частини оборотних активів у 

вигляді грошових коштів; можливість швидкої реструктуризації оборотних 

активів; можливість збільшення швидкості обігу за допомогою раціонального 

управління [9, с. 87]. 

Недоліками можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових 

активів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів; більш 

високий рівень фінансових ризиків.  

Узагальнені традиційні підходи також були доповнені існуючими 

методами використання класифікації активів, тобто майна, яке законно 

віднесено до суб'єкта власності. Таким чином, робота підприємств дає нам 

підстави для  визначення системи критеріїв класифікації активів на основі 

навантаження вмісту на класифікований ресурс. Традиційно серед 

використовуваних критеріїв можна виділити: 

– форми роботи, включаючи матеріальні, нематеріальні та фінансові 

активи; 

– місце в господарському процесі, що включає оборотні та необоротні 

активи; 
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– види діяльності – операційний та інвестиційний; 

– фінансові джерела – валові та чисті; 

– характер власності; 

– рівень ліквідності. 

Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від стану та 

ефективності використання його активів. Так, оборотні кошти необхідні для 

здійснення всіх видів діяльності торговельного підприємства. Важливим 

завдання фінансових служб підприємства є обґрунтування розміру (нормативу) 

та визначення оптимального співвідношення між складовими обігових коштів 

підприємства. До того ж, особливу увагу слід приділяти оптимізації структури 

обігових коштів, дослідженню резервів прискорення їх обертання. Оптимізація 

обсягу оборотних активів підприємства повинна виходити з обраного типу 

політики формування оборотних активів підприємства і забезпечувати заданий 

рівень співвідношення ефективності їх використання та ризику. Процес 

оптимізації обсягу активів складається з трьох основних етапів: [4, c. 809]. 

Першим етапом з урахуванням результатів аналізу оборотних активів в 

попередньому періоді визначається система заходів по реалізації резервів, 

спрямованих на скорочення тривалості операційного та фінансового циклів. 

При цьому скорочення тривалості окремих циклів не повинно призводити до 

зниження обсягів реалізації продукції.  

Другим етапом з врахуванням обраного типу політики формування 

оборотних активів, планового товарообігу і резервів скорочення тривалості 

операційного оптимізується обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом 

такої оптимізації є нормування періоду їх обсягу та суми.  

Третім етапом визначається загальний обсяг оборотних активів 

виробничого підприємства на наступний період шляхом додавання сум запасів 

товарів, готової продукції та незавершеного виробництва, дебіторської 

заборгованості, грошових активів та інших оборотних активів.  

Оптимізація та покращення загального обсягу та складу необоротних 

активів підприємства здійснюється з урахуванням знайдених в процесі аналізу 
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можливих резервів зростання використання необоротних активів в наступному 

періоді. До числа основних резервів відносяться: підвищення ефективності 

використання необоротних активів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта 

змінності і безперервної їх роботи), за потужністю (за рахунок підвищення 

ефективності використання окремих їх видів відповідно до технічної 

потужності [4, c. 809]. 

Отже, при побудові стратегії, спрямованої на оптимізацію структури 

активів, основна та цільова задача зводиться до максимізації доходів від 

оптимізованої структури активів, яку необхідно розрахувати. В даному випадку 

базова структура активів підприємства доповнюється інформацією про 

доходність кожного елемента активу, а також межі коливань цього показника. 

Інші умови чи обмеження відсутні. Оптимальною буде вважатися така 

структура активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину 

доходності або віддачі з кожного елементу активу при всіх інших рівних 

умовах. 
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ СТРАТЕГІЧНИХ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті розглянуто й охарактеризовано основні стратегії та 

можливості щодо управління формуванням стратегічних конкурентних 

переваг в експортній діяльності підприємства. 

Ключові слова: стратегія, експорт, експортна діяльність підприємства, 

зовнішньоекономічна діяльність, конкурентні переваги, розширення діяльності 

підприємства, конкурентоспроможність підприємства. 

Сьогодні, стратегічний розвиток конкурентних переваг підприємства в 

експортній діяльності є одним з головних напрямків, адже саме експорт 

продукції та зовнішньоекономічна діяльність - це шлях до підвищення 

ефективності своєї діяльності  та переходу на новий рівень масштабування 

бізнесу. 
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Процесу формування стратегічних конкурентних переваг в експортній 

діяльності підприємства придавали багато уваги в своїх наукових роботах такі 

вчені та дослідники як Алексунін, А. Ігнатюк, Ф. Котлер, І. Коротко,                

Дж. Ліпчинський, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Харчук, П. Чорномаз та А. Філіпенка, 

інших. 

Метою статті є огляд можливостей формування конкурентних переваг та 

стратегічних цілей підприємства в експортній діяльності. 

Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у 

розвитку сучасного світу, яка істотно впливає не лише на економічне життя, але 

й має політичні (внутрішні та міжнародні), соціальні і навіть культурно-

цивілізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі 

країни і серед них, звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і 

цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції в міжнародну економіку. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є складовою загальної 

діяльності, а отже, взаємопов'язаною з нею і спільно вмотивованою 

підприємства. Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність 

кожної країни є важливою умовою її економічного зростання [1]. 

Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного 

розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, 

міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства. Саме тому 

управління формуванням стратегічних конкурентних переваг в експортній 

діяльності підприємства є важливим елементом розвитку підприємства взагалі. 

Експортна діяльність підприємства є найбільш пріоритетною та 

перспективною в сучасних умовах економіки України. Основними 

стратегічними мотивами розвитку експорту підприємства є: 

1) розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою 

збільшення прибутку; 

2) закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій 

і обладнання; 

3) залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з 

урахуванням їх унікальності, вищої якості і нижчих цін порівняно з внутрішнім 

ринком; 
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4) залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, 

зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових 

товарних ринках; 

5) участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації і кооперуванні 

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки [2]. 

Стратегія експортної  діяльності − розробка заходів щодо розширення 

зовнішніх ринків збуту, підвищення ефективності зовнішньоекономічних 

зв’язків підприємства. Для того щоб товари могли задовольняти будь яку 

потребу, їх потрібно доставити туди, де вони необхідні і де вони можуть бути 

використані в потрібний час і в потрібній кількості. У цьому і полягає задача 

відділу, що займається збутом продукції.   

 Для підвищення ефективності експортної діяльності потрібні наступні 

заходи: (рис. 1). 

  

 

Рисунок 1 - Заходи з удосконалення ЗЕД на підприємстві 

 

Розвиток експортної діяльності будь-якого підприємства залежить від 

конкурентоспроможності його продукту. Конкурентоспроможність 

підприємства – це відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку 

даної фірми від розвитку конкурентних фірм по ступеню задоволення своїми 

товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності. 
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Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливості і динаміку 

його пристосування до умов ринкової конкуренції. Тому доцільно визначити 

структуру поняття конкурентоспроможності підприємства (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 - Структура поняття конкурентоспроможності підприємства 

 

Проблеми підвищення конкурентоспроможності вкрай важливі і актуальні 

для переважної більшості виробничих підприємств. Передумовою для 

завоювання сильних ринкових позицій є можливості зниження виробничих і 

збутових витрат з відповідною оптимізацією цінової політики [4]. 

 Наступний важливий елемент – це визначення пріоритетів та реальна 

оцінка потенціалу підприємства щодо діяльності на зовнішніх ринках. 

Експортний потенціал – потенційна спроможність і можливість країни 

експортувати наявні та нарощувати експорт нових виробів, ресурсів і послуг. 

Експортний потенціал держави визначається обсягами товарів і послуг, що 

можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на 

світовому ринку з максимальною вигодою для країни.  

 Політика в галузі експорту спрямована на регулювання експортних 

потоків. До експортних бар'єрів відносять експортне мито - податок, який 

накладається на кожну одиницю товару, яка вивозиться за кордон. Цим держава 

стримує вивіз з країни тих товарів, на які незадоволений попит серед власних 

споживачів, або вивіз їх з певних причин є небажаним. Сюди відносять 

експортні квоти, які встановлюються для забезпечення вітчизняних споживачів 
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достатніми запасами товарів за низькими цінами, для запобігання виснаженню 

природних ресурсів, а також для підвищення цін на експорт шляхом обмеження 

поставок на закордонні ринки. Є і інші чинники, які певною мірою стримують 

розвиток українського експорту зокрема: 

- негативні тенденції зростання в експорті частки сировинних товарів; 

- значно ускладнений вихід на світові ринки українських підприємств 

внаслідок протекціоністських заходів з боку низки країн світу щодо захисту 

власних ринків; 

- недостатній розвиток системи сертифікації та контролю якості експортної 

продукції в умовах зростання на світових ринках вимог не тільки до науково-

технічних параметрів, ай до споживчих та екологічних характеристик 

продукції; 

- відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові ринки у 

більшості вітчизняних підприємств, низький рівень маркетингової діяльності, 

нескоординованість дій; 

- критично недостатнє інвестування в перспективні експортноорієнтовані 

проекти за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів; 

- обмежені можливості використання іноземних інвестицій та кредитів для 

розвитку українського експорту внаслідок низького міжнародного рейтингу 

надійності України [5]. 

Крім вищезазначеного, на розвиток експортного потенціалу України 

впливають такі чинники: 

- низька ефективність виробництва; 

- висока енерго- та матеріаломісткість продукції; 

- високий рівень спрацьованості основних виробничих фондів; 

- у більшості галузей національного господарства ще відстала технологічна 

база. 

Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виявляється в 

такому: 

1)  це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку 

кожної країни (національний аспект ЗЕД); 
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2) це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового 

господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та міжнародної 

кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих тенденцій до 

глобалізації (регіональний і глобальний аспект ЗЕД)  

Об'єктивною необхідністю подальшого розвитку економіки країни є 

заходи, які спрямовані на довготривале використання переваг міжнародного 

розподілу праці, створення умов широкого обміну досягненнями світової науки 

і техніки й повсюдне їх упровадження у виробництво. Вдосконалення стратегії 

підприємства повинно базуватись на підвищенні ефективності різних аспектів 

діяльності підприємства. Комплекс дій по вдосконаленню конкурентної 

стратегії включає маркетингову орієнтацію, моніторинг ринку, стимулювання 

збуту, техніко-технологічну модернізацію, диференціацію виробництва в 

напрямку підвищення її якості, поглиблення спеціалізації та концентрації 

виробництва, збільшення масштабів виробництва та застосування збутової 

кооперації. Саме такий випереджальний розвиток може забезпечити 

підприємству стабільність отримання доходів в довгостроковій перспективі, 

утримання та розширення своєї ринкової частки. 

Досить складно визначити характеристики конкурентних переваг 

підприємства, тому що характеристики можуть стосуватися як товару, форм так 

і способів виробництва або продажу, які є специфічними для кожного 

підприємства. Конкурентну перевагу можна визначити порівнянням відносно 

пріоритетних конкурентів, що займають найкращу позицію на ринку або в його 

конкурентному сегменті, а також за допомогою SWOT-аналізу. SWOT-аналіз 

(strength, weaknesses, opportunities and threats) - дасть змогу виявити ті сильні і 

слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. 

Перед початком SWOT-аналізу комплексно зосереджуються на ймовірних 

загрозах і можливостях, що постають перед підприємством. Після цього слід 

з'ясувати, які загрози є найбільш імовірними і які ризики вони здатні 

спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і концентрації зусиль з 

метою їх усунення [3]. 
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Метод SWOT-аналізу є процесом встановлення зв'язків між 

найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними 

сторонами, слабостями, результати якого в подальшому можуть бути 

використані для формулювання і вибору стратегій підприємства. 

Пріоритетними напрямками розвитку експортної діяльності повинні стати 

наступні заходи. 

1. Підвищення активності регіональних підприємств і організацій на 

зовнішньому ринку; послідовна перебудова товарної структури експорту й 

імпорту; наближення її до структурних співвідношень, властивим країнам з 

ринковою економікою. 

2. Переорієнтація політики підприємств на виробництво високоліквідної 

диверсифіцированої продукції, забезпечення глибоких маркетингових 

досліджень, замість практики збуту товару будь-якими засобами і за будь-яку 

ціну. 

3. Зміна структури експортної продукції, скорочення частки сировинних 

товарів на користь високотехнологічних, підвищення конкурентноздатності 

продукції традиційних експортних областей. 

4. Відновлення традиційних і освоєння нових ринків збуту; забезпечення 

пріоритетності російським ринкам і іншим країнам СНД. 

5. Розширенням сфери зовнішньоекономічних зв'язків з нетрадиційними 

партнерами [6]. 

Підсумовуючи, у статті було розглянуто й охарактеризовано основні 

стратегії та можливості розвитку експортної діяльності підприємства для 

конкуренції на зовнішніх ринках. Одним із основних завдань підприємства в 

експортній діяльності є постійне вдосконалення своїх зовнішньоекономічних 

зв'язків, визначення та розвиток конкурентних переваг, формування 

перспективної стратегії та цілей. В останні роки зовнішній ринок розвивається з 

шаленою швидкістю, що несе за собою вимогу до підприємства 

пристосовуватись до змін максимально своєчасно, аби зберігати 

конкурентоспроможність та залишатись на плаву. 
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Актуальність обраної теми обумовлена тим, що до недавнього часу для 

більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. 
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Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу 

використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як 

збитковість, неплатоспроможність підприємств. 

 Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення 

попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; 

зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з 

виплатою заробітної плати працівникам.  

Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. 

Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів 

господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, торгівля, яка вже 

тривалий час перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% 

господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в 

промисловості збитковим є кожне друге підприємство). 

Завдання статті – визначення підстав та наслідків формування банкрутства 

і основних напрямів визначення ймовірності його виникнення на 

підприємствах, шляхи його подолання. 

Сучасний рівень розвитку української економіки характеризується 

значним зростанням кількості неплатоспроможних та збанкрутілих 

підприємств. Виходячи з цього, слово «банкрутство» є найбільш вживаним та 

поширеним поняттям, що визначає стан не лише окремого підприємства, а й 

економіки в цілому. У зв’язку з цим, виникає необхідність детального та 

глибокого вивчення і дослідження проблеми банкрутства підприємства та 

факторів, що його зумовлюють. 

У практиці розвитку країн із ринковою економікою банкрутство виступає 

як механізм регулювання та саморегулювання економіки і, насамперед, 

дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Банкрутство, 

як елемент ринкових відносин, стало реальністю і сучасної української 

економіки [1]. 

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження 

суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної 
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нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки 

боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги 

будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта ‒ активів у 

ліквідній формі - не вистачить для їх задоволення. 

Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в суб'єкта 

є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як 

до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у 

встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта 

підприємництва. 

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс 

процесуальних правовідносин: провадження у справі, визнання боржника 

банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, 

припинення справи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних 

правовідносин може розглядатися як ліквідаційний правовий процес щодо 

суб'єкта підприємництва. 

Як зазначає Пепа Т.В. [2], поняття «банкрутство» – італійського 

походження. У дослівному розумінні банкрутство означає відмову громадянина 

або фірми сплачувати за власними борговими зобов'язаннями через брак 

коштів. 

Волинець Л. [3] дає наступне визначення економічної сутності поняття 

банкрутства: « банкрутство підприємств – це наслідок глибокої фінансової 

кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів». 

За Подольською В.О. [4] банкрутство (фінансовий крах) – це 

документально підтверджена нездатність суб’єкта господарювання платити за 

своїми зобов’язаннями і фінансувати основну поточну діяльність у зв’язку з 

відсутністю коштів. Такий стан підприємства, на думку автора, свідчить про 

погіршення всіх показників, що визначають його фінансову стійкість. 

На нашу думку, наведені вище визначення найбільш точно і глибоко 

характеризують поняття банкрутства і об’єктивно відображають його сутність. 

В цілому, можна констатувати – процедура банкрутства є кінцевою стадією 

невдалого функціонування підприємства. 
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Відрізняються погляди авторів щодо виділення основних видів 

банкрутства. Так, Шморгун Н.П. виокремлює серед основних видів банкрутства 

лише три види, а саме – випадкове, навмисне, необережне. Базілінська О.Я. 

виділяє: необережне банкрутство, приховане, умисне та фіктивне. Подольська 

О.Я. [4] розрізняє наступні види банкрутства підприємства: реальне, фіктивне, 

технічне, навмисне. 

Таким чином, проаналізувавши можливі види банкрутства підприємств, 

що наводяться різними авторами, можемо дійти висновку, що визначення виду 

банкрутства є важливим не лише для його економічної оцінки, але носить і 

правовий характер, так як поняття «фіктивне банкрутство» та «навмисне 

банкрутство» застосовуються в кримінальному праві України, і саме за ці види 

банкрутства власник підприємства несе кримінальну відповідальність (стаття 

156 Кримінального кодексу України). 

Причини банкрутства підприємства можна поділити на дві групи: зовнішні 

та внутрішні. 

Зовнішні - об'єктивні по відношенню до підприємства-банкрута: 

- різке скорочення попиту на продукцію та падіння цін на неї; 

-  підвищення цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 

-  політична та соціально-економічна ситуація в державі; 

-  природна стихія тощо. 

Внутрішні - суб'єктивні, які залежать від керівництва та спеціалістів 

підприємства: 

- недоліки у виробничо-технічній та економічній політиці; 

- несвоєчасна і неадекватна реакція на зміни в ринковому середовищі; 

-  нераціональна організаційна структура; 

-  помилки у виборі лінії та стратегії розвитку, широкомасштабних 

інвестиційних проектів, об'єктів діяльності тощо. 

У кризовому стані підприємство опиняється не відразу, а рух до нього 

починається з погіршення певних показників, які характеризують його 

зовнішнє і внутрішнє середовище, тобто з'являються симптоми банкрутства. До 

них належать: 
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- Спад попиту на продукцію і зменшення обсягів виробництва. 

- Втрата клієнтів і покупців. 

- Зниження прибутковості виробництва. 

- Збільшення величини неліквідних оборотних коштів. 

- Неритмічність виробництва. 

- Низький рівень використання виробничого потенціалу і зниження рівня 

продуктивності праці. 

- Скорочення робочих місць. 

- Збільшення витрат на виробництво. 

- Припинення поточних платежів та систематичне порушення термінів 

погашення зобов'язань. 

- Зменшення потоку грошових коштів від здійснення операцій. 

- Падіння ринкової ціни цінних паперів і скорочення виплачуваних 

дивідендів. 

Усі ці симптоми поділяють на дві групи: 

- ті, що характеризують тотальну заборгованість підприємства; 

-  ті, що характеризують повну неплатоспроможність. 

У випадках, передбачених законом, підприємство-боржник, його 

засновники, власники майна, а також інші особи несуть юридичну 

відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема 

фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до 

банкрутства. 

Види банкрутства: 

1. Реальне банкрутство - повна неспроможність підприємства відновити в 

наступному періоді свою фінансову стабільність і платоспроможність в силу 

реальних втрат капіталу. Таке підприємство юридично об'являється банкрутом. 

2. Технічне банкрутство - банкрутство, що викликане суттєвим 

простроченням дебіторської заборгованості та перевищенням цієї 

заборгованості над кредиторською, а сума активів істотно перевищує фінансові 

зобов'язання. При ефективному антикризовому управлінні підприємство, як 

правило, не об'являють банкрутом юридично. 
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3. Навмисне банкрутство - навмисне створення або збільшення керівником 

або власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення 

економічного збитку в особистих інтересах або інтересах інших осіб, 

заздалегідь некомпетентне фінансове керівництво. Виявлені факти 

переслідуються карним законодавством. 

4. Фіктивне банкрутство - заздалегідь неправдиве об'явлення 

підприємством про свою неплатоспроможність з метою введення в оману 

кредиторів для отримання від них відстрочки виконання своїх зобов'язань або 

знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти переслідуються 

карним законодавством. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сьогодні існує значна 

кількість факторів неплатоспроможності і розглядати їх слід з врахуванням не 

лише внутрішніх, але зовнішніх загроз, що дасть можливість оцінити реальний 

стан підприємства і здійснити всі можливі контрзаходи по ліквідації 

негативних факторів і недопущенню до банкрутства. Від керівника, менеджера 

залежить виживання підприємства. Тому менеджер зобов’язаний вміти 

виявляти основні фактори, що впливають на його організацію. Він покликаний 

знайти і запропонувати найбільш раціональні способи реагування на зовнішні 

впливи ризику, обумовленого невизначеністю зовнішнього середовища. Чим 

більше невизначеностей, тим більший ризик, тим складніше приймати 

ефективні рішення. 
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Питанням ефективного управління ресурсним потенціалом підприємств, 

його відтворенням, повної модернізації та високоефективного використання, а 

отже й найкращого забезпечення усіма ресурсами відноситься до одних із 

основних та досить актуальних не лише в науковому, а й у практичному 

аспекті.  

Наразі ефективне вирішення даного питання для підприємств постає 

пріоритетним у соціально-економічних та науково-технічних завданнях, адже 

мова ведеться про створення якісної продукції. Трудова, інвестиційна, й 

матеріально-технічна складові зобов'язані кількісно та якісно зростати, 

безперервно вдосконалюватися та оновлюватись. 

Метою даної роботи є визначення основних напрямків підвищення 

ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. 

Ефективність управління ресурсним потенціалом підприємства 

досліджували такі вчені, як: В.С. Каталько, Г.І. Рзаєв, О.В. Ареф’єва,                

Ю.М. Воробйова, Т.О. Мокроусова, О.С. Шаманська, та інші. Загалом у працях 

відзначається важливість дослідження питань ефективності управління 

потенціалом і вказується на існування ваговитих розбіжностей у формулюванні 

самого поняття потенціалу, його сутності, складу та співвідношення з іншими 

категоріями.  
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Основу категорії «ресурсний потенціал підприємства» становить загальна 

категорія «ресурси», що означає «запас», «джерело». До ресурсів 

зараховуються запаси та джерела сировини, матеріалів, майно та грошові 

кошти, праця. Ресурси – це сукупність матеріальних і нематеріальних 

елементів, які прямо чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі . 

Особливістю категорії «ресурси» є їхня відтворюваність, яка здійснюється 

як у формі споживчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування 

підприємств постійно вимагає залучення нових ресурсів. Основні положення 

сучасної ресурсної теорії можна сформулювати так: 

 1) функціонування економіки розглядається з точки зору діяльності і 

взаємодії самостійних фірм;  

2) успіх економічної діяльності фірми в стратегічному плані визначається 

її сталими конкурентними перевагами порівняно з іншими фірмами;  

3) основним чинником надбання конкурентних переваг є наявність під 

контролем стратегічних ресурсів, тобто ресурсів, що надають можливості 

здійснювати реалізацію конкурентних стратегій;  

4) ефективне використання цих ресурсів може бути забезпечене 

особливими якостями фірми, що відносяться до можливостей і здібностей                

[1, с. 20–24]. 

Потенціал підприємства як економічну систему можна розглядати з різних 

точок зору, ґрунтуючись на ресурсній концепції (як сукупність ресурсів та 

зв’язків між ними), функціональній (як сукупність функцій, які забезпечують 

реалізацію здібностей і можливостей), ресурсно-цільовій (як сукупність 

ресурсів та здібностей щодо досягнення певних результатів, цілей) та інших 

концепціях. Залежно від завдань, які ставить перед собою дослідник, кожна з 

них має право на існування через свою відносність. 

Ресурсний потенціал грає важливу роль для ефективної роботи 

підприємства, оскільки він є засобом для отримання максимального прибутку і 

підвищення конкурентоспроможності. В етимологічному значенні термін 

«потенціал» – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності та можуть бути 
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мобілізовані, приведені до руху, використані для досягнення певних цілей, 

здійснення плану, вирішення якоїсь задачі, можливості окремої особи, 

суспільства, держави у певній області [2, с. 145-149]. 

Ресурсний потенціал потрібно вивчати як економічне підґрунтя та 

інтенсивність розвитку підприємства, який реалізовуються через систему 

показників, які відображують як існуючі ресурси, так і їх резерви, що можуть 

використовуватися  при певних умов. Ефективність управління ресурсним 

потенціалом підприємства досягається за умов раціонального його 

використання для отримання повного кінцевого результату у вигляді 

виробництва продукції високої якості. 

Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом, 

забезпечення його раціонального використання значною мірою пов'язано з 

проведенням якісних змін у складі ресурсів і з підвищенням ефективності в їх 

управлінні. Завдання підвищення ефективності управління ресурсним 

потенціалом полягає насамперед у вдосконаленні використання й управління 

ресурсами підприємства та в підвищенні їхньої цілісності, яка проявляється у 

тісному взаємозв'язку. 

Ресурсам підприємства повинен бути притаманний відповідний спектр 

функціональних характеристик, на основі яких має забезпечуватись 

компенсація їх дефіцитних властивостей. Важливе значення у підвищенні 

ефективності управління ресурсним потенціалом підприємств має управління 

матеріальними ресурсами (основними фондами й оборотними засобами). 

Політика управління основними засобами підприємства передбачає постійне 

здійснення перегляду наявного складу основних засобів і порівняння його з 

отриманими фінансовими результатами. При цьому використовується 

порівняння з попередніми роками і визначається, за якої політики і структури 

виробничих фондів підприємство працювало найрентабельніше. Після цього 

визначаються шляхи оптимізації складу виробничих фондів. Для визначення 

основних напрямів оптимізації складу основних засобів підприємства 

необхідно враховувати потребу в основних засобах за окремими групами 
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основних фондів (виробничі будинки і приміщення; машини й обладнання, що 

використовуються у виробничому процесі; машини й обладнання, що 

використовуються у процесі управління виробничою діяльністю) [3, с. 71-76 ]. 

Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів для поновлення основних 

фондів, політика управління основними засобами має включати планування, 

обґрунтування доцільності й підвищення якості ремонтів основних засобів 

підприємств. Ці завдання в теперішній час на досліджуваних підприємствах 

реалізуються багатьма ланками. Однак в апараті управління підприємствами 

відсутній орган, що координує і контролює своєчасне та якісне виконання всіх 

робіт з управління процесами відтворення й використання основних фондів. Як 

наслідок, одні роботи дублюються, іншим приділяється недостатньо уваги. 

Вирішальною передумовою підвищення ефективності управління 

ресурсним потенціалом підприємства лікеро-горілчаного виробництва є 

формування ефективної системи мотивації трудових ресурсів. Ефективна 

система стимулювання високопродуктивної праці, заснована на ринковому 

мотиваційному механізмі, повинна базуватися на врахуванні основних 

спонукальних прийомів, які б стимулювали трудовий потенціал до 

систематичного вдосконалення власної професійної майстерності, підвищення 

якості його робочої сили, найповнішої реалізації трудової мотивації.  

Основними складовими цього процесу мають бути такі п'ять чинників:  

- удосконалення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці;  

- удосконалення методів розподілу колективного заробітку з урахуванням 

трудового внеску члена колективу у кінцевий результат;  

- поліпшення стимулювання трудового потенціалу за виконання та 

перевиконання виробничих завдань;  

- запровадження єдиних тарифних сіток для всіх категорій трудового 

потенціалу;  

- удосконалення тарифної системи шляхом встановлення оптимальних 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації працівників [4]. 

Також задля підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом 
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варто враховувати процес фінансового планування, що максимально включає 

всі фактори, які впливають на функціонування підприємства в плановому 

періоді, постає одним із способів інтенсифікації діяльності за рахунок більш 

раціонального використання фінансових ресурсів. Завдяки фінансовому 

плануванні такий компонент, як управління фінансовими ресурсами та 

формування фінансового бюджету, залежить ефективність усього ресурсного 

потенціалу підприємства. Результати фінансового планування є загальним 

критерієм оцінювання того, наскільки ефективно підприємство використовує 

власні фінансові ресурси, і є основою для рішення щодо майбутньої потреби 

підприємства в інвестиційних ресурсах. 

Управління ресурсним потенціалом підприємства та прийняття рішень у 

цьому напрямку неможливе без врахування величезних обсягів інформації, 

розмір яких безперервно зростає у міру зростання обсягів виробництва 

продукції. При цьому ефективність управління досягається за рахунок того, 

наскільки раціонально здійснюються процеси збору, переробки й передачі 

інформації. Наявність автоматизованої інформаційної системи значно спрощує 

процес управління потенціалом підприємства і дозволяє вчасно зібрати, 

відсортувати, обробити необхідну інформацію та прийняти правильне 

управлінське рішення. Формування комплексної інформаційної системи з 

використанням сучасних інформаційних технологій повинно стати одним із 

напрямків підвищення ефективності управління інформаційними ресурсами. 

При формуванні такої інформаційної системи на підприємствах слід виходити 

зі специфіки управління та функціонування інформації, об'єктивно необхідної 

для забезпечення цілеспрямованої діяльності підприємства в цілому. Тому 

комплексна інформаційна система повинна відповідати таким вимогам: якість 

інформації; своєчасність надання; безпека інформації й адаптивність до 

інформаційних потреб, що змінюються; а також обізнаність персоналу у 

сучасних інформаційних системах [5, с. 86-88]. 

Досягнути ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства 

можна завдяки правильній роботі внутрішніх керованих змінних, тобто 
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досконалої організаційної структури підприємства. Побудова організаційної 

структури підприємства потребує створення апарату управління, який має 

максимально відповідати стратегічним планам діяльності підприємства, при 

цьому забезпечувати ефективну взаємодію з зовнішнім середовищем і сприяти 

досягненню поставлених цілей. У сучасних умовах організаційна структура має 

забезпечити вирішення двох завдань: створити умови для виробництва і 

швидкої доставки високоякісної продукції споживачу за одночасного 

підвищення рівня результативності роботи та забезпечити розроблення, 

освоєння і поставку на ринок нових видів виробів. 

Оцінка показала, що ресурсний потенціал являє собою складну, відкриту, 

динамічну, ієрархічну, певною мірою стохастичну систему. Згідно із системним 

підходом характеризують структурні елементи ресурсного потенціалу, їх 

взаємозв’язки, аналізують розвиток даної системи, визначають джерела руху та 

їх спрямованість. Завдяки структурі система зберігає свої властивості при зміні 

внутрішніх та зовнішніх умов. Ресурси характеризуються такими 

особливостями виробничих систем, як масштабність, характер діяльності та 

ступінь замкненості. Від цього залежить величина потенціалу, структура його 

ресурсів та її динамічність і рухливість. В основі визначення структури 

потенціалу підприємства перебувають основні складові його внутрішнього 

середовища: системна взаємодія між собою та з елементами зовнішнього 

середовища характеризує можливості для досягнення цілей підприємства. 

Оптимальна структура потенціалу повинна мати мінімальну кількість 

компонентів, однак повною мірою виконувати задані функції [6]. 

Таким чином, управління ресурсним потенціалом підприємств має на меті 

кваліфіковане та якісне управління за рахунок висококваліфікованих фахівців, 

які мають змогу виконувати функції управління. Від кваліфікації фахівців 

залежить стан і розвиток підприємства в ринковому середовищі. Система 

управління підприємств повинна опиратися на  здійснення стратегічних цілей і 

сприяти акомодації підприємства до ринкового середовища. Така ситуація 

допоможе ефективніше використовувати наявні ресурси підприємства, при 

цьому забезпечуючи конкурентоспроможність і життєву стійкість 

підприємства. 
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УДК 339.13 

Хaрченкo A.O. 

Здoбувaч освітнього ступеня «мaгіcтр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інcтитут КНТЕУ 

OCOБЛИВOCТІ ЗБУТOВOЇ ДІЯЛЬНOCТІ ТA ВИЯВЛЕННЯ 

ПРOБЛЕМНИХ ACПЕКТІВ  

Дocлідженo ocoбливocті збутoвoї діяльнocті тa виявленo причини, щo 

перешкoджaють рoзширенню екcпoрту прoдукції. Рoзглянутo викoриcтaння 

гaрaнтійнoгo зaбезпечення у міжнaрoдних рoзрaхункaх як інcтрументу 

підвищення ефективнocті збутoвoї діяльнocті підприємcтвa.  
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Ключoві cлoвa: бaнківcькa гaрaнтія, бенефіціaр, гaрaнтія плaтежу, збут, 

збутoвa діяльніcть, oргaнізaція, кaнaли рoзпoділу, плaнувaння, мoтивaція, 

кoнтрoль. 

В cучacних умoвaх рoзвитку підприємcтвa вaжливoю лaнкoю діяльнocті 

виcтупaє cиcтемa реaлізaції вигoтoвленoї ним прoдукції. Ефективнa oргaнізaція 

тaкoї cиcтеми включaє в cебе фoрмувaння якіcних кaнaлів рoзпoділу тoвaрів, 

які зaбезпечують вчacне і безперервне нaдхoдження прoдукції від вирoбникa дo 

кінцевoгo cпoживaчa. Нa cьoгoднішній день oдним з ocнoвних елементів 

рoзвитку підприємcтвa є прoцеc вдocкoнaлення йoгo збутoвoї діяльнocті, який 

дaє змoгу збільшити ефективніcть прoдaжів, мoжливіcть швидкoгo реaгувaння 

нa зміни ринкoвих умoв тa oтримaння cуттєвих перевaг підприємcтвa нaд 

кoнкурентaми.  

Питaннями пoшуку шляхів підвищення ефективнocті збутoвoї діяльнocті 

підприємcтвa aктивнo зaймaютьcя зaрубіжні тa вітчизняні нaукoвці, тaкі як               

Дж. Бoлт, Пoртер М., Нікелc У., Aвaдзі Т., Бoндaрчук Л.В., Кoмякoв O.O., 

Шевчик М.Г., Д. Джoббер, Дж. Лaнкacтер, Бєлoуcoвa O.C., Щербaк В.Г., 

Кoкoрев М.І. Німецькі вчені як Рaдер Р. тa Шмaлен Г. рoзрізняють три cиcтеми 

збуту зaлежнo від тoгo, хтo здійcнює реaлізaцію вирoбленoї підприємcтвoм 

прoдукції. Aмерикaнcькі вчені Нікелc У., Мaкхью Д., Мaкхью C. тa Кoтлер Ф. 

рoзрізняють cиcтеми збуту зa cтупенем тa cпocoбoм зaлучення 

тoвaрoвирoбникoм oптoвoї тa рoздрібнoї тoргівлі дo cпіврoбітництвa.  

Метoю cтaтті є oбґрунтувaння прaктичних рекoмендaцій щoдo підвищення 

ефективнocті збутoвoї діяльнocті підприємcтвa, oрієнтoвaнoгo у cвoїй 

діяльнocті нa зoвнішні ринки.  

У нaукoвій cфері тa гocпoдaрcькій прaктиці чacтo дуже вузькo підхoдять 

дo прoблеми збуту. Бaгaтo хтo рoзглядaє цей термін як кoмплекc взaємин між 

вирoбникaми і тoргoвельними підприємcтвaми, зa дoпoмoгoю яких вирoблені 

тoвaри нaдхoдять нa ринoк. При цьoму з пoля зoру зникaє тa чacтинa 

oргaнізaційнoї cтруктури caмoгo вирoбникa тoвaрів, якa зaймaєтьcя збутoм.  

Вaртo відмітити тoй фaкт, щo, як прaвилo, цілі збуту пoхідні від цілей 
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підприємcтвa, cеред яких в дaний чac нa першoму плaні cтoїть ціль мaкcимізaції 

прибутку. В cвoю чергу дocягнення цієї мети мoжливo при уcпішній реaлізaції 

нacтупних зaвдaнь в oблacті збутoвoї діяльнocті:  

- oптимaльнa зaгрузкa вирoбничих пoтужнocтей зaпитaми cпoживaчів;  

- вибір рaціoнaльних кaнaлів збуту тoвaру;  

- зведення дo мінімуму oбcягу cукупних витрaт в гocпoдaрcькoму циклі 

тoвaру, щo включaє в cебе витрaти з піcля прoдaжнoгo oбcлугoвувaння тa 

cпoживчoгo cервіcу.  

Тaкoж cлід cкaзaти, щo упрaвління збутoм мaє викoнувaти чoтири ocнoвні 

функції, a caме плaнувaння, oргaнізaція, мoтивaція і кoнтрoль. Дaні функції, як 

прaвилo, oхoплюють вcі види як упрaвлінcькoї діяльнocті пo cтвoренню 

мaтеріaльних ціннocтей, тaк і фінaнcувaнню тa мaркетингу [2]. 

Функція плaнувaння предcтaвляє coбoю нacaмперед прoцеc підгoтoвки 

рішень дo яких мoжнa віднеcти нacтупні: рoзрoбкa перcпективних тa 

oперaтивних плaнів прoдaжів; пocтійний aнaліз тa oцінкa ринкoвoї 

кoн'юнктури; фoрмувaння acoртиментнoгo плaну вирoбництвa, oрієнтуючиcь нa 

зaмoвлення пoкупців; вибір ефективних кaнaлів рoзпoділу тa руху тoвaру; 

плaнувaння реклaмних кaмпaній тa рoзрoбку зaхoдів cтимулювaння збутoвoї 

діяльнocті; cклaдaння кoштoриcів-витрaт пo збуту тa їх oптимізaцію.  

Функція oргaнізaції cпрямoвaнa нa упoрядкувaння діяльнocті керівникa тa 

викoнaвців. Це, перш зa вcе, oцінкa керівникoм cвoїх мoжливocтей, 

мoжливocтей cпіврoбітників і пoтенційних мoжливocтей cвoгo підприємcтвa.  

Функція мoтивaції реaлізуєтьcя зa рaхунoк зaoхoчення вcьoгo перcoнaлу дo 

aктивнoї рoбoти з метoю дocягнення пocтaвлених цілей. Як прaвилo, цей прoцеc 

мoтивувaння передбaчaє cтвoрення у прaцівників підрoзділів внутрішніх 

пcихoлoгічних мoтивів дo прaці. Ocнoвним тут виcтупaє, перш зa вcе, 

зaцікaвленіcть у прaці, пoтребa в трудoвій aктивнocті, пoяви пoчуття 

зaдoвoленocті від здійcненoї трудoвoї діяльнocті.  

Кoнтрoль як функція збутoвoї діяльнocті хaрaктеризує безпocередньo 

прoцеc перевірки тa зіcтaвлення фaктичних результaтів із зaплaнoвaними 

зaвдaннями.  
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Oтже, вcе рoзмaїття збутoвих функцій підприємcтвa вaжкo перерaхувaти. 

Ocкільки бaгaтo з них зaлежaть від cпецифіки гaлузі, в якій прaцює 

підприємcтвo, a тaкoж від типу вигoтoвленoї прoдукції. Крім тoгo, дoцільнo 

брaти дo увaги ocoбливocті реaлізaції цих функцій кoжним вирoбникoм, щo 

бaгaтo в чoму визнaчaєтьcя тaкими фaктoрaми, як:  

- acoртимент тa oбcяги вирoбництвa прoдукції;  

- кількіcть тa теритoріaльний рoзпoділ cпoживaчів;  

- чиcельніcть тa щільніcть кaнaлів рoзпoділу;  

- хaрaктер і фoрми oргaнізaції кaнaлів руху тoвaрів;  

- імідж вирoбникa прoдукції тa йoгo тoргoвoї мережі [3].  

Більш тoгo, безпocереднє викoриcтaння бaнківcькoгo перекaзу як фoрми 

міжнaрoдних рoзрaхунків мaє певні недoліки, a caме:  

- ризики для екcпoртерa при здійcненні рoзрaхунку в кінці пocтaвки 

тoвaру;  

- ризик для імпoртерa при aвaнcoвoму плaтежі.  

Прoaнaлізувaвши вcі acпекти збутoвoї зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті 

мoжнa виявити ряд причин, щo перешкoджaють рoзширенню екcпoрту 

прoдукції.  

Пo-перше, це екoнoмічнa cитуaція в крaїні. Як пoкaзує прaктикa, індекc 

підвищення цін в Укрaїні знaчнo вище в пoрівнянні з зaрубіжними крaїнaми. 

Cтaтиcтичні дaні cвідчaть, щo в Укрaїні він cтaнoвить деcь 1,07, в тoй caмий чac 

як в крaїнaх Єврoпи тa CНД він кoливaєтьcя в рaйoні 1,01-1,02. Це в cвoю чергу 

cпричиняє цінoву кoнкуренцію, в якій вітчизняні тoвaри дещo прoгрaють.  

Пo-друге, це виcoкa coбівaртіcть прoдукції для деяких крaїн-імпoртерів 

піcля cтягнення ввізнoгo митa. Зa рaхунoк тaкoї різниці в coбівaртocті 

підприємcтвa інoді втрaчaють, aбo тимчacoвo припиняють cпівпрaцю з 

інoземними фірмaми, яким прocтo бувaє екoнoмічнo не вигіднo здійcнювaти 

зaкупку прoдукції. В cвoю чергу це тaкoж перешкoджaє пoшуку тa пaртнерcтву 

з нoвими клієнтaми.  

Перш зa вcе, неoбхіднo cпрoектувaти гнучкі кaнaли рoзпoділу, які дaвaли б 
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змoгу підприємcтвaм збувaти прoдукцію зa кoрдoнoм як зa учacті пocередників, 

тaк і зa дoпoмoгoю безпocередніх зв’язків зі cпoживaчaми. Мoжливa мoдель 

рoзпoділу гoтoвoї прoдукції зa ocнoвними ринкaми збуту мaє тaкий вигляд:  

- ринoк крaїн CНД – cтвoрення мережі регіoнaльних предcтaвництв;  

- ринoк крaїн ближньoгo тa дaльньoгo зaрубіжжя – cтрaтегія інтенcивнoгo 

рoзпoділу (зaлучення більшoї кількocті інoземних диcтриб’ютoрів).  

Тaкoж, cлід звернути увaгу нa викoриcтaння при cпівпрaці із зoвнішніми 

кoнтрaгентaми тaкoї фoрми фінaнcoвoгo зaбезпечення рoзрaхункoвих віднocин 

як бaнківcькa гaрaнтія. Ocкільки, як пoкaзaли нaукoві дocлідження, caме вoнa в 

ocтaнні рoки являєтьcя нaйбільш привaбливoю з тoчки зoру cтрaхувaння від 

ризиків, a тaкoж є нaйменш зaтрaтнoю для підприємcтвa.  

Тaким чинoм пoєднaння перекaзів із бaнківcькoю гaрaнтією дacть змoгу 

нівелювaти негaтивні мoменти рoзрaхунків у фoрмі перекaзів (риc. 1). 

Вaртo відмітити, щo банківські гарантії віднocятьcя до документарних 

операцій, тобто тих послуг, зa дoпoмoгoю яких прoвoдитьcя фінaнcувaння угoд 

підприємcтв-учacників зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті пo cплaті кoнтрaктних 

дoмoвленocтей зa тoвaри, рoбoти, пocлуги. 

 

 

Риcунoк 1 – Джерелa фінaнcoвoгo зaбезпечення рoзрaхункoвих віднocин 

екcпoртерa 
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Нa відміну від тaкoї фoрми рoзрaхунків як aкредитив, oплaтa зa яким 

прoвoдитьcя тільки піcля підтвердження дoкументaми викoнaння 

кoнтрaгентaми cвoїх зoбoв’язaнь, бaнківcькa гaрaнтія мaє хaрaктер cтрaхoвoгo 

інcтрументу. Пo cуті гaрaнтія – це пиcьмoвa згoдa бaнку викoнaти кoнтрaктні 

зoбoв’язaння клієнтa (принципaлa) перед кoнтрaгентoм (бенефіціaрoм) в тoму 

випaдку, кoли він caм з якихocь причин не мoже цьoгo зрoбити. У відпoвіднocті 

з цим бaнк зoбoв’язуєтьcя здійcнити плaтіж зa першoю вимoгoю бенефіціaрa 

[8].  

Ocнoвними учacникaми гaрaнтійних oперaцій виcтупaють:  

- принципaл – юридичнa ocoбa, щo упoвнoвaжує бaнк-гaрaнт нaдaти 

гaрaнтію нa кoриcть бенефіціaрa в зaбезпечення викoнaння кoнтрaктних 

зoбoв'язaнь принципaлa перед бенефіціaрoм;  

- гaрaнт (бaнк-гaрaнт) – бaнк, щo нaдaє гaрaнтію зa дoрученням 

принципaлa нa кoриcть бенефіціaрa;  

- aвізуючий бaнк – бaнк, щo рoбить aвізувaння бенефіціaрoві oтримaнoї від 

бaнкa-гaрaнтa гaрaнтії;  

- бенефіціaр – ocoбa, нa чию кoриcть виcтaвленa гaрaнтія.  

Бaнківcькa гaрaнтія мoже виcтaвлятиcя бенефіціaру прямo, без aвізувaння 

через бaнк бенефіціaрa. У цьoму випaдку в гaрaнтійній oперaції беруть учacть 

мінімум три cтoрoни (принципaл, гaрaнт aбo бaнк-гaрaнтa, бенефіціaр). Ці 

гaрaнтії нaзивaютьcя прямими гaрaнтіями. Незвaжaючи нa те, щo тaкий cпocіб 

oтримaння гaрaнтії, з oднoгo бoку, менш вигідний бенефіціaрoві з тoчки зoру 

перевірки вірoгіднocті гaрaнтії й oперaтивнoгo зв’язку з бaнкoм-гaрaнтoм, a з 

іншoгo є менш зaтрaтним. Дo тoгo ж кoриcтувaння пocлугaми міcцевoгo бaнку 

для бенефіціaрa чacтo неoбхідне через нaціoнaльні юридичні і митні 

фoрмaльнocті, які діють у крaїні. У цьoму випaдку дo oперaції підключaєтьcя 

четвертий учacник, і гaрaнтія дaєтьcя бенефіціaрoві міcцевим бaнкoм нa зaпит 

бaнку екcпoртерa, щo діє як кoнтргaрaнт. Дaний тип гaрaнтії нocить нaзву 

непрямoї. Тaким чинoм, учacники угoди тaкі.  

В цілoму іcнують різнoмaнітні види тa типи бaнківcьких гaрaнтій, тaкі як:  
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– відкличні: гaрaнтія мoже бути відкликaнa aбo її умoви мoжуть бути 

змінені бaнкoм-гaрaнтoм без пoпередньoгo пoвідoмлення бенефіціaрa. Тaкa 

гaрaнтія не міcтить твердoгo зoбoв’язaння бaнку перед бенефіціaрoм і, як 

результaт, не є дocтaтнім зaбезпеченням для бенефіціaрa.  

– безвідкличнa, тoбтo умoви caмoї гaрaнтії не мoжуть бути змінені без 

згoди бенефіціaрa. Викoриcтaння тaкoї гaрaнтії є більш дoцільним [8].  

В cвoю чергу, відкличні тa безвідкличні гaрaнтії мoжуть бути умoвними тa 

безумoвними. Зa видaми гaрaнтії ділятьcя нa: плaтіжнa тa дoкументaрнa, 

гaрaнтія пoвернення aвaнcу, гaрaнтія викoнaння кoнтрaкту, митнa гaрaнтія, 

гaрaнтія якocті, гaрaнтія пocтaвки, гaрaнтія oбcлугoвувaння, cудoвa гaрaнтія, 

гaрaнтія зaбезпечення пoзoву, гaрaнтія кoнocaментa, тендернa гaрaнтія, кoнтр-

гaрaнтія, гaрaнтія плaтежу, гaрaнтія зaбезпечення кредиту, гaрaнтія пocтaчaння, 

гaрaнтія утримaння грoшей, гaрaнтія нaклaдення aрешту нa мaйнo, гaрaнтія 

ренти, бaнківcькa гaрaнтія вимoг.  

Викoриcтaння гaрaнтії є вигідним для oбoх кoнтрaгентів. Вoнa мoже 

виcтaвлятиcь як нa кoриcть імпoртерa, який не хoче прoвoдити aвaнcoву oплaту, 

тoму щo не впевнений в репутaції cвoгo кoнтрaгентa, тaк і нa кoриcть 

екcпoртерa, якщo він не згoден відвaнтaжувaти тoвaр без дoдaткoвих гaрaнтій 

йoгo oплaти з бoку імпoртерa.  

Зacтocoвуючи caме ці види гaрaнтій підприємcтвo мaє мoжливіcть oбирaти 

в зaлежнocті від пaртнерcьких віднocин, яку caме гaрaнтію зacтocувaти. 

Нaприклaд, якщo у підприємcтвa є вже дocить нaдійні пaртнери, тo їм мoже 

зaпрoпoнувaти caме викoриcтaння гaрaнтії плaтежу, ocкільки з oднoгo бoку для 

імпoртерa це дacть мoжливіcть купувaти прoдукцію з певнoю відcтрoчкoю 

плaтежу, a з іншoгo – для екcпoртерa це теж дocить вигіднo, тoму щo тaкa 

гaрaнтія є підтвердженням плaтocпрoмoжнocті імпoртерa, який мoже 

прaцювaти без пoпередньoї передoплaти. Тoбтo бaнк зі cвoєю гaрaнтією бере нa 

cебе безвідкличне зoбoв'язaння здійcнити плaтіж. A для йoгo він зaздaлегідь мaє 

ретельнo перевірить репутaцію cвoгo клієнтa і тільки зa умoви нaдaння 

клієнтoм певнoгo зaбезпечення, щo буде прийнятним для дaнoгo бaнку. 
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Ocкільки в цьoму випaдку принципaлу, в рaзі невикoнaння умoв уклaденoгo 

дoгoвoру, зaгрoжує втрaтa гaрaнтійнoї cуми, тo цей фaкт є для ньoгo cуттєвим 

cтимулoм викoнaти зaпиcaне в дoгoвoрі зoбoв'язaння caмocтійнo, нaвіть якщo 

інтереc йoгo дo дaнoї угoди ocлaбне.  

Врaхoвуючи вищеcкaзaне, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo збутoвa діяльніcть 

фoкуcуєтьcя нa підвищенні ефективнocті рoбoти тoргoвельнoгo підприємcтвa, 

oргaнізaція якoї пoвиннa бути чacтинoю cтрaтегії упрaвління тoргoвельним 

підприємcтвoм і фoрмувaтиcя у прoцеcі cклaдaння вирoбничoї прoгрaми 

підприємcтвa. Це передбaчaє фoрмувaння oптимaльних пaртнерcьких віднocин, 

мaркетингoвий aнaліз, упрaвління якіcтю тa якіcну реклaмну пoлітику 

тoргoвельнoгo підприємcтвa. Впрoвaдження в прaктику збутoвoї діяльнocті 

тoргoвельнoгo підприємcтвa зaпрoпoнoвaних зaхoдів cприятиме підвищенню 

ефективнocті упрaвління збутoвoї діяльнocті, a відтaк і прибуткoвocті 

діяльнocті в цілoму тa дocягнення пocтaвлених cтрaтегічних цілей. Тaкoж вaртo 

cкaзaти, щo ocтaннім чacoм дocить знaчнa кількіcть укрaїнcьких кoмпaній, 

перекoнaвшиcь в нaдійнocті і зручнocті бaнківcькoї гaрaнтії, вже перейшлa нa 

викoриcтaння йoгo у внутрішніх рoзрaхункaх. Aле більш ширoкoї пoпулярнocті 

цей вид зaбезпечення нaбув в зoвнішньoекoнoмічній діяльнocті, безпocередньo 

у рoзрaхункaх тa плaтежaх в міжнaрoдній тoргівлі. Тaкий виcoкий рівень 

викoриcтaння гaрaнтійнoгo зaбезпечення випливaє з йoгo ocнoвних перевaг, a 

caме:  

- пoмірні витрaти пoкупця тa прoдaвця нa бaнківcькі пocлуги, ocкільки, як 

пoкaзують нaукoві дocлідження гaрaнтія є нaйменш зaтрaтнoю фoрмoю 

фінaнcoвoгo зaбезпечення;  

- гaрaнтія oплaти для прoдaвця зa пocтaвлений тoвaр чи пocлугу;  

- перевaгa пoкупця витікaє з тoгo, щo гaрaнтія пoкривaє лише cуму, щo 

нaрaхoвaнa зa міcячну пocтaвку.  

Тaким чинoм мoжнa зрoбити виcнoвoк прo те, щo нa cучacнoму етaпі 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті є дoцільним викoриcтaння гaрaнтійнoгo 
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зaбезпечення при cпівпрaці з зaрубіжними пaртнерaми. Вaртo звернути увaгу 

caме нa тaкі види гaрaнтій як гaрaнтія плaтежу тa гaрaнтія пoвернення aвaнcу. 

Більш тoгo, гaрaнтійне зaбезпечення нaдaє знaчну дoпoмoгу при міжнaрoдних 

рoзрaхункaх, бo cприяє зниженню зaгaльнoгo ризику, підвищенню дoвіри, 

дoзвoляє не відвoлікaти зaздaлегідь влacні кoшти cуб’єктів 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнocті нa прoведення рoзрaхункoвих віднocин.  
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЛЮТНИХ ПАР НА ФОРЕКС 

У статті досліджено основні особливості функціонування найпоширеніших 

валютних пар на фондовому ринку Форекс,  виокремлено основні складові, що 

впливають на оцінювання та критерії вибору валютних пар для біржових 

операцій.  

Ключові слова: фондова біржа, валютна пара, котирування, конвертованість, 

біржова операція. 

Будь які біржові угоди засновані на придбанні і продажу активів. Суть 

заробітку на біржі Forex полягає в покупці-продажу спарених валют, від вибору 

яких багато в чому залежить вірогідність вдалих угод. Актуальність даної теми 

зумовлена тим, що на даний момент в світі активно використовується близько 

40 вільно конвертованих (що перетворюються один в одного) валютних 

активів. Враховуючи те, що на біржі теоретично може бути утворено 1320 

валютних пар, виникає необхідність вивчення їх найвигідніших характеристик. 

Метою даного дослідження є аналіз основних особливостей 

функціонування найпоширеніших валютних пар на фондовому ринку Форекс, 

виокремлення основних складових, що впливають на оцінювання та критерії 

вибору валютних пар для біржових операцій. 

Питанням утворення та особливостей функціонування основних валютних 

пар на Форекс займалися провідні науковці та економісти світу, такі як:                 

М.О. Гуппала, І.О. Калашник, В.А. Січевлюк, С. Нобес, Е. Слетен, М. Бранко, 

М. Майн, І. Луренко, В. В. Голубік, О. В. Любкіна та інші. Проте, 

комплексність даної теми вимагає подальших досліджень. 

Валютний ринок Форекс (Форекс від англ. Foreign Exchange - «іноземний 

обмін», іноді FX) як відомо, є найактивнішим з усіх фінансових ринків у світі. 

Щоденний оборот по всьому світу складає більше 3 трильйонів доларів. На 
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ринку відбувається узгодження інтересів інвесторів, продавців і покупців 

валютних цінностей. Західні економісти характеризують валютний ринок з 

організаційно-технічної точки зору як сукупну мережу сучасних засобів зв'язку, 

що з'єднують національні та іноземні банки і брокерські фірми. 

Найактивніші гравці цього ринку (маркет-мейкери) - це банки, корпорації, 

та інші великі фінансові установи. Всі вони торгують валютою між собою по 

електронних мережах. Набагато меншу частку ринку займають дрібні 

організації і приватні комерційні інвестори (для яких часто торгівля на Форекс 

закінчується невдало) [1]. 

Кожна транзакція на валютному ринку є одночасно і продажем і 

покупкою, відбувається обмін двох валют, в якому: 

1) одна сторона продає валюту А за валюту Б (або купує Б за А) 

2) інша сторона купує А за Б (або продає Б за А) 

У кожній такій транзакції беруть участь тільки 2 валюти. Обидві ці 

валюти, які б вони не були, називаються валютною парою. Практично будь-які 

дві валюти можуть стати валютною парою на міжбанківських валютних торгах, 

але є валютні пари, які заслуговують на особливу увагу, і про які повинна знати 

будь-яка людина, яка хоче зрозуміти  та освоїти основи торгівлі на фондових та 

товарних  біржах [3, c. 34]. 

В першу чергу слід розглянути від чого залежить популярність валютної 

пари. Можна виділити три основні критерії оцінювання валютної пари на 

фондовій біржі: 

1. Передбачуваність котирування, яка в свою чергу залежить від кількості 

достовірної інформації про політичну та економічну ситуацію у відповідній 

країні, а також від загальної поведінки курсу в найближчому минулому                

[5, c. 48]. 

2. Ліквідність, оцінюється за розміром спреду (різниця між продажною і 

купівельною вартістю). Чим менше значення спреду, тим більш ліквідним 

вважається тандем, робота з яким пов'язана з відносно невисокими ризиками. 

Найліквідніші валютні пари це: AUD / USD, EUR / USD, USD / CHF, GBP / 

USD, USD / JPY, USD / CAD. 
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3. Волатильність - показник рівня зміни котирування. Валютні пари з 

високою волатильністю (від 1,5% і вище за одну торговельну сесію) відносять 

до агресивних інструментів, використовувати які вважають за краще трейдери, 

охочі швидко заробити з великими ризиками [4]. 

Ознайомимося детальніше з самими валютами і їх роллю в міжбанківських 

торгах Форекс. Існує 8 найважливіших валют, які відповідають за практично всі 

транзакції на Форексі в світі. На таблиці 1 наведено основні дані з назвою 

валюти, її кодом і часткою ринку. 

Таблиця 1 - Передові валюти Форекс 

№ Валюта Код Частина ринку (%) 
1 Американський долар USD 86,3 

2 Євро EUR 37 

3 Японська Єна JPY 16,5 

4 Англійський Фунт GBP 15 

5 Швейцарський франк CHF 6,8 

6 Австралійський долар AUD 6,7 

7 Канадський долар CAD 4,2 

8 Шведська Крона SEK 2,8 

 

З порівняльної таблиці стає очевидним, що Американський долар лідирує. 

Це лідерство обумовлено низкою причин, найважливіша з яких - той факт, що 

долар США - резервна валюта для багатьох країн. Близько 62% світових 

резервів зберігаються саме в доларах США. Євро знаходиться на другому місці 

за рахунок активної участі європейських країн у біржових торгах. 

П'ять лідируючих валют (таблиця 1) формують 4 найважливіших валютних 

пар в міжбанківській торгівлі: 

1. USD / EUR 

2. USD / JPY 

3. USD / GBP 

4. USD / CHF 
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Фактори, які впливають на курс у валютній парі - це економічні обороти 

обох країн. Якщо ВВП однієї країни зростає швидше, то зміцнюється позиція 

валюти цієї країни. А якщо економіка іншої країни зростає швидше, то 

зміцнюється інша валюта в парі [6]. 

Також важливим чинником що впливає на курс в парі є процентна ставка 

центральних банків цих країн. Якщо центральний банк однієї країни пропонує 

більш високу ставку, то люди прагнуть купити цю валюту і її позиція 

зміцнюється відносно іншої. І навпаки: якщо центральний банк другої валюти 

підвищує ставку, то зміцнюється інша сторона [2]. 

Докладніше розглянемо кожну валютну пару: 

1. USD / EUR. Безумовно, є найважливішою валютною парою, тому що 

об'єднує валюти найпотужніших економічних машин нашого світу. США і 

Євросоюз є лідируючими економічними силами згідно ВВП. 

Не дивно, що міжнародні компанії хочуть потрапити на ринок цих двох 

зон. Найчастіше, так і відбувається: Європейські компанії виходять на 

американський ринок, а американські - на європейський ринок. Для того, щоб 

ефективно працювати на цих двох ринках, компаніям необхідно обмінюватися 

цими валютами (а також страхувати себе від ризиків коливання курсів валют, 

тобто хеджуватися) [6]. 

Пара євро / долар є найбільш ліквідною і досить волатильною (мінливою), 

що робить її привабливою і для спекулянтів ринку Форекс. Саме з цієї валютної 

пари часто починаються торги у початківців приватних трейдерів на Форексі. 

2. USD / JPY. Японія - важливий гравець у світовій економіці. Оскільки 

працювати з Японією цікаво багатьом міжнародним організаціям, вони повинні 

купувати Єну для придбань товарів з Японії, і отже популярність цієї валюти 

залишається на висоті. 

Варто відзначити важливість «carry trade» стратегії при торгівлі Єною. 

Якщо коротко, то carry trade - стратегія торгівлі, заснована на різниці в 

процентних ставках. Оскільки в Японії процентні ставки істотно нижче тих, що 
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запропоновані в США або Евросоюзі, багато трейдерів спекулюють на цій 

різниці. Вони беруть в борг єни, купують на них долари, кладуть їх на депозит, 

отримують відсоток, і викуповують позичені єни, залишаючи собі різницю, 

отриману при виплаті відсотків [1]. 

3. USD / GBP. Ця валютна пара зробила багатим Джорджа Сороса, коли 

він кинув Банк Британії більш ніж на мільярд доларів. Також є однією з 

найважливіших і волатильних валютних пар. 

Даний інструмент є більш волатильним ніж пара долара з євро, і відмінно 

підійде для більш агресивних трейдерів. Фунт набагато різкіше євро реагує на 

виключно доларові фактори, що дає можливість для отримання додаткових 

пунктів, на одному і тому ж імпульсі руху [4]. 

4. USD / CHF. Швейцарський франк є менш волатильним, ніж Євро або 

долар, і отже ця валютна пара не така мінлива. Менша волатильність 

обумовлена стабільністю і нейтральністю Швейцарії, яку гравці ринку 

розглядають як спокійну гавань в морі занепокоєння світової економіки. 

При торгівлі Швейцарським Франком варто також пам'ятати, що він часто 

слідкує за Євро. Якщо трейдер бачить, що Євро зросла або впала щодо долара, 

то йому варто подумати над тим, щоб зіграти в цю ж сторону з Франком. 

Таким чином, Долар, Фунт, Єна, Євро і Швейцарський франк є 

найважливішими валютами в світовій економіці і складають 4 найважливіших і 

популярних валютних пари. На ці валютні пари припадає левова частка всіх 

валютних міжбанківських транзакцій в світі. Тільки починаючи свій шлях у 

професії трейдера, рекомендується попрацювати зі «спокійними сусідами» типу 

EUR / GBP EUR / CHF, NZD / JPY. В подальшому варто брати в роботу не 

більше 2-3 пар, що дозволить не відвертати увагу від контролю великої 

кількості контрактів. 

Отже, вибір торгового інструменту є не менш, а скоріше навіть 

важливіший для загальної прибутковості торгівлі, ніж стратегія відкриття угод. 

В контексті ринку Форекс, мова в першу чергу йде про валютні пари, які 
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кардинально відрізняються обсягом торгів, волатильністю, денним діапазоном 

ціни, спредами, ключовими факторами впливу і багатьом іншим. Тому 

попереднє вивчення поведінки популярних валютних пар за допомогою 

відкритих графіків і таблиць дозволяє підібрати оптимальні інструменти для 

здійснення угод. Ретельний постійний моніторинг інформації про політичні та 

економічні події в країнах, валюти яких представлені на ринку - ще один 

критерій для успішних угод.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОСЛУГ У СТРАХОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Здійснено аналіз страхових послуг, що надаються через Інтернет та канали 

реалізації страхових послуг. Розглянуті переваги та недоліки автоматизації 

страхування для суб’єктів страхового ринку. Визначено основні принципи 

роботи онлайн-страхування. Виявлено особливості автоматизації 

страхування та перспективи її розвитку в Україні.  

Ключові слова: ефективність, автоматизація, автоматизація страхування, 

онлайн-страхування, страхування через Інтернет. 

На сьогоднішній день на ринку страхових послуг досить велика 

конкуренція, тому кожна страхова компанія повинна йти в ногу з часом та 

нарощувати свої обороти. Залучення та утримання клієнтів через всі можливі 

канали реалізації страхових послуг повинно бути найголовнішим завданням 

будь-якої страхової компанії. В часи стрімкого розвитку технологій все частіше 

різного роду процеси автоматизуються. Таким чином, суб’єкти страхового 

ринку не можуть залишатись осторонь та потребують сучасних рішень від 

страхових компаній. Забезпечення доступності страхових послуг онлайн 

підвищує рівень якості обслуговування клієнтів.  

Використання Інтернету в страховій діяльності – один із способів 

утримання клієнтів та підтримання їх лояльності. Саме тому, автоматизація 

страхування шляхом залучення Інтернет-сервісів обслуговування надає більше 

конкурентних переваг в боротьбі за клієнта, що обумовлює актуальність 

обраної теми. 
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Дослідженням окремих питань автоматизації в галузі страхової діяльності 

займалися такі вчені як Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжний [1], Н. В. Приказюк, 

Т.П. Моташко [2,3], В. Д. Базилевич, О. О. Гаманкова, В. І. Нечипоренко, 

О. М. Залєтов. 

Метою статті є розкриття сутності та основних засад автоматизації послуг 

у страховій діяльності з точки зору підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності страхової компанії. 

Автоматизація є важливим фактором у розвитку нових каналів збуту 

страхових послуг, в якості альтернативних каналів широкого використання 

набули продажі через Інтернет.  

Можна виділити 4 основні тенденції в розвитку каналів реалізації 

страхових послуг: 

1) збільшення ролі Інтернету у продажі страхових продуктів; 

2) широке використання соціальних мереж як альтернативний канал 

дистрибуції; 

3) використання хмарних технологій, SaaS рішень тощо, у процесі 

використання різних каналів продажу; 

4) автоматизація бізнес-процесів та збільшення частки прямих продажів.   

Використання технологій Інтернету у страхуванні дає клієнту можливість 

взаємодії з компанією без потреби відвідування офісу або дзвінка в колл-центр. 

Систему Інтернет-страхування наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система Інтернет-страхування 
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Офлайн-страхування 

Можливість отримати на сайті інформацію про 
продукти та послуги, які надає компанія, про 
умови укладання договору, розрахувати розмір 
страхової премії, задати питання фахівцю онлайн 
або по електронній пошті. 

Онлайн-страхування 

Можливість розрахунку вартості, заповнення 
заявки на страхування, проведення оплати через 
Інтернет, і, якщо дозволяє законодавство, 
отримати (або роздрукувати) поліс страхування.  
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Щодо законодавства, в Україні було передбачено й раніше можливість 

укладати договори страхування в електронній формі. Але після прийняття змін 

до законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» укладати страхові поліси стало зручніше [4, 5]. 

Якщо онлайн-страхування в більшості випадків зрозуміле, то онлайн-

страхування можна визначити як укладання страхового поліса безпосередньо 

через Інтернет-сайт страхової компанії або страхового посередника, який 

включає в себе вибір страхового продукту, розрахунок тарифу і страхової суми, 

підписання поліса, оплату, організацію огляду об’єкта страхування та доставки 

паперової версії поліса (якщо цього вимагають умови страхування) [2]. 

Важливою складовою іміджу будь-якої страхової компанії є її власний веб-

сайт. Можливість надання повного спектру інформації про свій продукт та 

дистанційного обслуговування клієнтів підвищує їх лояльність. Крім того, 

онлайн-продажі дозволяють страховикам значно зменшити операційні та часові 

затрати на дистрибуцію та облік страхових послуг. А також сайт дає 

можливість страховій компанії отримати конкурентні переваги на ринку 

шляхом використання маркетингових інструментів при онлайн-продажах, 

таких, як розсилка за допомогою електронної пошти, банери, реклама тощо. 

Також страхові продукти можуть реалізовуватись, як безпосередньо на 

сайті страхової компанії, так і завдяки страховим посередникам. Такий варіант 

онлайн-страхування є виправданим для тих, хто вперше вирішив 

застрахуватись і стоїть перед вибором певної страхової компанії. Завдяки таким 

фінансовим або страховим сервісам клієнт досить швидко отримує вигідну 

йому пропозицію від ряду страхових компаній, просто заповнивши необхідну 

форму. Таким чином, страховик має право вибору найбільш прийнятного для 

нього страхового продукту, а клієнт, в свою чергу, отримує більш широке коло 

послуг.  

Слід зазначити, що Інтернет відіграє важливу роль при реалізації 

страхових послуг через альтернативні канали, такі, як банки, автосалони, 

туристичні фірми тощо. За рахунок зручної системи онлайн-страхування 
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безпосередньо на сайті страховика, партнерам можна оперативно застрахувати 

клієнта та забезпечити  передачу даних про укладення договору в інформаційну 

систему страхової компанії [1].  

Процедура страхування через Інтернет зазвичай передбачає 5 кроків. 

Завдяки єдиному принципу роботи, онлайн-страхування на всіх сервісах 

інтуїтивно зрозуміле кожному. 

Також використовують, так званий, «страховий калькулятор» для 

полегшення вибору необхідного полісу. Основні принципи роботи онлайн-

страхування наведено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основні принципи роботи онлайн-страхування 

 

Основна перевага онлайн-страхування полягає в економії часу. Адже 

замість поїздки в офіс страхової компанії, клієнту надається повний пакет 

документів, не залишаючи меж будинку. При цьому процес оформлення не 

займає більше 20 хвилин. Наступна перевага страхування через Інтернет– це 

Вибір страхового продукту однієї 
компанії або, для порівняння, 

декількох. 

 Розрахунок тарифу, страхової суми 
(покриття), а також вартості додаткових 

послуг (асистансу). 

 Оформлення замовлення, 
заповнення необхідної форми 

необхідними даними. 

 Оплата страховки за допомогою 
електронного платежу (банківською 
карткою, електронними грошима) або 

іншими доступними способами. 

За необхідності, зустріч зі штатним 
співробітником чи агентом для огляду майна, 

або отримати страховий поліс способом 
доставки, який пропонується (кур'єром, 

поштою). 

1 

2 

3 
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простота у виборі відповідного способу оплати послуг. Ще, в залежності від 

ситуації, клієнту може бути досить копії договору з печатками, який 

надсилається електронною поштою [3]. 

Звичайно, онлайн отримання страхових полісів має свої недоліки. 

Наприклад, на ресурсах страхових компаній вказуються фіксовані ціни за 

поліси. Тільки не завжди виплат може вистачати для компенсації збитків. 

Також є ймовірність невеликих переплат за страховку. 

Отже, автоматизація страхування для суб’єктів страхового ринку є 

важливою та перспективною складовою для розвитку страхової діяльності. 

Переваги та недоліки автоматизації страхування для суб’єктів страхового ринку 

наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки автоматизації страхування для 

суб’єктів страхового ринку 

Переваги Недоліки 
Можливість швидко та в будь-який час 
отримати страховий поліс 

Можливі проблеми із доступом до веб-сайту 
або відмова сервера 

Автоматизація розрахунку страхової суми і 
тарифів за допомогою страхового 
калькулятора 

Відсутність компетентної особи, що 
пояснює всі умови страхування 

Простота та універсальність способів 
оплати (банківський переказ, платіжні 
картки, електронні гроші, готівковий 
розрахунок) 

Можлива втрата даних через помилки на 
сервері 

У більшості випадків відсутня необхідність 
зустрічі і спілкування з представниками 
страхової компанії 

Можливі помилки при введенні в результаті 
яких буде відмова у виплаті 

 

Такий напрямок потребує часу для якісного впровадження в життя, але в 

Україні за 2018-2019 роки можна спостерігати стрімкий ріст премій та виплат з 

автострахування. Так, обсяг валових страхових премій з автострахування 

(включаючи КАСКО, ОСАГО і «Зелена карта») в 2019 році збільшився на 

16,5% з 13 млрд. грн. до 15,1 млрд. грн., обсяг страхових виплат зріс на 15,1% з 

5,8 млрд. грн. до 6,7 млрд. грн. При цьому частка страхових премій і виплат 
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ОСАГО в автострахуванні становить 33,7% і 37,6% [7]. Динаміку премій, 

виплат та рівня виплат з автострахування в 2018-2019 роках наведено у табл. 2. 

Страховики активно розвивають продажу електронних полісів ОСАГО. 

Згідно статистики МТСБУ, 38 страховиків «спробували» електронні продажу. 

Таблиця 2 – Динаміка премій, виплат та рівня виплат з 

автострахування в 2018-2019 роках 

 

МТСБУ представило статистику продажів електронних договорів ОСАГО 

в Україні станом на 1 вересня 2019 року. За період лютий 2018 - серпень 2019 

року українські страховики продали 768,2 тис. Загальна страхова премія за 

електронними договорами автоцивілки склала 548,2 млн. грн., середня вартість 

електронного полісу по компаніям - 714 грн. (середнє значення за весь період 

продажів) [6]. Динаміку премій і кількості проданих е-полісів ОСАГО у 2018-

2019 р.р. наведено на рис. 3. 

Отже, можна спостерігати певні позитивні тенденції в автоматизації 

страхування, однак є ряд факторів, які стримують цей розвиток. Серед них 

можна виділити те, що споживачі недостатньо компетентні при виборі 

страхового продукту. Прихильність до традиційних способів купівлі товарів та 

необхідність проконсультуватись, безпосередньо, у представника страхової 

компанії, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо укладання договору, 

 Вид 2018 2019 Темп,% 

Премії 

КАСКО 6 972 8 134 16,7 

ОСАГО 4 499 5 087 13,1 

Зелена карта 1 503 1 889 25,7 

Всього 12 975 15 110 16,5 

Виплати 
КАСКО 3 149 3 576 13,6 

ОСАГО 2 145 2 528 17,9 

Виплати 
Зелена карта 538 611 13,6 

Всього 5 832 6 715 15,1 

Рівень виплат 

КАСКО 45,2 44,0 
ОСАГО 47,7 49,7 

Зелена карта 35,8 32,3 
Всього 44,9 44,4 
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призупиняє розвиток онлайн-страхування в Україні. Із внесенням змін до 

відповідних законів, страхування через Інтернет набрало нових обертів, що 

чітко спостерігається на графіку. Тому, для подальшого розвитку існує потреба  

в удосконаленні організації автоматизації страхування, як з боку держави, так і 

з боку страхових компаній та посередників.   

 

Рисунок 3 – Динаміка премій і кількості проданих е-полісів ОСАГО, 

2018-2019 р.р. 

 

Страхові компанії для ефективного функціонування повинні будувати 

свою діяльність, спираючись на таку інформаційно-технічну платформу, в 

центрі якої мав би знаходитись клієнт. Тільки тоді, отримавши всю інформацію 

про клієнта та його ризики, можна здійснювати ефективну пропозицію купівлі 

страхової послуги, яка б була актуальною та вчасною для клієнта, а також 

формувала високий рівень довіри та лояльності до страховика. З метою 

стабільного функціонування страхового ринку та забезпечення умов ефективної 

керованості та гарантованості страхової компанії, недостатньо вдосконалювати 

лише законодавство, що регулює страховий ринок. Необхідно розробити та 

впровадити такий комплекс інформаційно-технічного та програмного 
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забезпечення, який би охопив всі сектори діяльності страхових організацій та 

сприяв упорядкуванню та поглибленню взаємовідносин між суб’єктами 

страхового ринку на всіх етапах процесу створення валового внутрішнього 

продукту держави. 
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ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

У статті проведений огляд публікацій, присвячених проблемам демократії 

та залучення громадськості до вироблення політики засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. Узагальнено існуючі класифікації  електронних 

моделей суспільного устрою. Здійснено аналіз міжнародної методології 

оцінювання розвитку електронного урядування. 

Ключoві слoвa: електронний уряд, електронна демократія, електронне 

урядування, модель, інтегральний індекс.   

Сучасний світ дуже стрімко розвивається під впливом інновацій у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. Демократія як модель суспільного 

устрою втрачає свою ефективність. Управління державами, містами і 

громадами, комунікація влади і мешканців все більше здійснюється з 

використанням цих технологій. Відкритість, прозорість, підзвітність влади та 

участь в управлінні громадян стають основою для належного врядування, а 

технології забезпечують доступність та простоту цих процесів. 

Реалізація проектів електронного урядування є дієвим рішенням 

проблеми корупції. Автоматизовані адміністративні процеси, підвищення 

прозорості та відкритості, наділення громадян функціями контролю роблять 

електронне урядування одним з найбільш дієвих інструментів 

антикорупційної політики.  

Застосування інструментів електронного урядування сприяє вирішенню 

головних проблем української держави: непрозорість, закритість, високий 

рівень корумпованості органів публічної влади; формування механізмів 

децентралізації, демократичного контролю та участі громадян у розробці та 

реалізації державної політики; повернення довіри громадян до інститутів та 

посадових осіб публічної влади. 
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Різноманітні аспекти міжнародного досвіду впровадження та оцінки 

розвитку електронного урядування отримали наукове обґрунтування у 

працях таких авторів, як Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник [1], 

І. Ніколіна [2, 3], В. Трухманов [4], С. Чукут [5-6], та ін. Пoпри знaчну увaгу 

нaукoвців тa прaктиків дo прoблем демократії та залучення громадськості до 

вироблення політики засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

недостатньо увaги приділяється питaнням адаптації уже існуючих методологій 

оцінювання електронного урядування до специфіки середовища е-врядування 

на місцевому рівні. 

Мета наукової роботи – аналіз теоретико-методологічного підґрунтя 

застосування математичних методів до оцінки розвитку електронного 

урядування.  

Електронна демократія передбачає використання інформаційних 

технологій урядовими органами як засіб сприяння демократії та трансформації 

відносин з виборцями, підприємствами, неприбутковими партнерами та іншими 

урядовими установами. Використання цих технологій сприяє розширенню 

можливостей та залученню громадян шляхом забезпечення більш ефективного 

державного управління.  

І. Ніколіна наголошує, що ми маємо пройти досить тривалий шлях 

запровадження всіх елементів електронної демократії, але альтернативного 

шляху у держави, яка не хоче відстати у розвитку назавжди – немає [3]. 

Електронна демократія відрізняється від електронного уряду, оскільки 

електронна демократія зосереджується на застосуванні інформаційних 

технологій для посилення участі та взаємодії між громадськістю та 

посадовими особами, при цьому чиновники підзвітні. З іншого боку, 

електронний уряд зосереджується на покращенні способів функціонування 

уряду шляхом використання відкритих даних та методів інформаційних 

технологій. 
Поняття «електронна демократія» поділяють на три сектори та ряд 

інструментів (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Сектори та інструменти електронної демократії 

Назва Пояснення 

Сектори електронної демократії 

Е-парламент використання ІКТ зібраннями вибраних представників, а також 
політичними та публічними службовцями з метою активізації 
залучення громадян до законотворчої діяльності. 

Е-законодавство використання ІКТ для коментування, обговорення, складання, 
структурування, форматування, виправлення, голосування та 
видання законів та нормативно-правових актів, прийнятих 
представницькими органами.  

Е-правосуддя використання ІКТ в реалізації правосуддя всіма зацікавленими 
сторонами в юридичній сфері з метою підвищення ефективності та 
якості державних служб. 

Інструменти електронної демократії 

Е-посередництво використання ІКТ з метою пошуку засобів вирішення суперечок без 
фізичної присутності сторін, що сперечаються: посередниками 
можуть служити електронні інструменти. 

Е-середовище використання ІКТ задля аналізу та захисту оточуючого середовища, 
просторового планування та раціонального користування 
природними ресурсами.  

Е-вибори, е-
референдуми та 
е-ініціативи 

політичні вибори, референдуми та ініціативи, в яких на одному або 
декількох етапах для здійснення комунікацій використовуються 
електронні засоби. 

Е-голосування вибори або референдум, які передбачають використання 
електронних засобів як мінімум безпосередньо при проведенні 
голосування. 

Е-консультація засіб збору поглядів визначених осіб або широкої громадськості з 
конкретного політичного питання без необхідності зобов’язувати їх 
діяти відповідно з його результатом. 

Е-ініціативи дозволяють громадянам розробляти та висувати політичні 
пропозиції за допомогою засобів ІКТ й, тим самим, брати участь у 
складанні політичного порядку денного. 

Е-звернення  електронна доставка зауважень чи рекомендацій: громадяни, 
формуючи та підписуючи звернення, можуть брати участь в 
обговоренні важливої суспільної теми в режимі онлайн. 

Е-агітація цілеспрямований вплив на переконання громадян за допомогою 
електронних засобів, а також їх безпосереднє залучення у виборчі 
та інші політичні кампанії, спрямовані на формування або 
реалізацію суспільної стратегії.  

Джерело: побудовано автором за  [1-3] 

Електронний уряд – це модель управління державної влади за допомогою 

систем локальних інформаційних мереж і сегментів глобальної інформаційної 
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мережі для підвищення ефективності та транспарентності уряду, а також 

надання послуг громадянам та вдосконалення демократичного процесу на основі 

використання нових інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Прийнята світом класифікація електронних моделей суспільного устрою 

виділяє три основні моделі електронного уряду (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Основні моделі електронного уряду 

 

Ще один підхід до визначення електронного урядування класифікує модель за 

зв’язками між основними суб’єктами, а саме G2G, G2B, G2C, G2E та G2I (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Класична модель електронного урядування 
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Технології електронного урядування можуть служити різним цілям: 

удосконалення надання державних послуг громадянам, поліпшення взаємодії з 

бізнесом і промисловістю, розширення можливостей громадян через доступ до 

інформації або більш ефективне публічне управління. Отримані переваги 

можуть полягати в зменшенні корупції, підвищенні прозорості та зручності, 

соціально-політичній інклюзії, збільшенні доходів та / або скороченню витрат. 

Традиційно взаємодія між громадянином або бізнесом і державним 

агентством відбувалося в урядовій установі. З новими інформаційними та 

комунікаційними технологіями можна знайти найближчі сервісні центри до 

клієнтів. Такі центри можуть складатися з безшумного кіоску в державній 

установі, сервісного кіоску, розташованого поблизу клієнта, або використання 

персонального комп'ютера в будинку або офісі. 

Рівень розвитку електронного урядування оцінюється Департаментом з 

економічних і соціальних питань ООН (UNDESA) починаючи з 2003 р. за 

індексом EGDІ (E Gоvernment Develоpment Іndex), що робиться раз на два 

роки з урахуванням показників 193 країн світу [7]. 

Індекс EGDІ є композитним індексом, що використовується для 

вимірювання готовності та потужності національних адміністрацій у 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій для надання 

інформаційних послуг населенню, бізнесу та застосування самими органами 

влади. При обчисленні EGDІ розраховується як середнє арифметичне трьох 

попередньо нормалізованих субіндексів (1).  

Індекс електронної участі EPІ (E-Partіcіpatіоn Іndex) використовується 

ООН як додатковий індекс до індексу розвитку електронного уряду EGDІ. Він 

розширює масштаб огляду проблеми, зосереджуючи увагу на наданні 

інтерактивних інформаційних послуг громадянам [8]. Індекс EPІ 

розраховується як сума трьох індикаторів (2). 

Європейський Союз використовує власну методику оцінки рівня розвитку 

електронного урядування (табл. 2). Методика спрямована на виконання Плану 

дій ЄС з розвитку електронного урядування та побудована у відповідності з 

його політичними пріоритетами.  
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Таблиця 2 – Міжнародні методики оцінки розвитку електронного 

урядування 

 

 

Для кожного політичного пріоритету структура оцінювання являє собою 

набір контрольних показників верхнього рівня. 

Методику Європейського союзу [9] можна подати у вигляді математичної 

моделі Е-Government Ranking Survey (3). 

,                                 (1) 

де  – наявність 
інформаційної служби; 

 – наявність 
розширеної 
інформаційної служби; 

 – індекс надання 
трансакційних послуг; 

 – індекс надання 
трансакційних послуг. 

 

  

 – кількість Інтернет-
користувачів на 100 жителів;  

 – кількість фіксованих 

телефонних ліній на 100 жителів; 

 – кількість абонентів 

мобільного зв’язку на 100 жителів; 

 – кількість бездротових 

широких підключень на 100 жителів; 

 – кількість абонентів 

фіксованого широкого доступу на 
100 жителів. 

 

де  – рівень грамотності 

дорослого населення; 

 – валовий 
комбінований коефіцієнт 
охоплення початковою, 
середньою та вищою освітою; 

– очікуване число 
років шкільного навчання; 

 – середня кількість 
років навчання. 

,                   (2) 

де  – е-консультування; 

 – е-інформування; 

,                          (3) 

де  – субіндекс розширення прав та можливостей користувачів; 

– субіндекс розвитку єдиного цифрового ринку; 

 – субіндекс оцінки ефективності та дієвості уряду; 

 – субіндекс оцінки передумов забезпечення розвитку е-урядування. 
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Отже, для оцінювання електронних моделей врядування використовуються 

спеціально розроблені індекси. У ході дослідження ми розглянули існуючі 

підходи до визначення електронних моделей суспільного устрою, здійснили 

аналіз міжнародних методологій оцінювання розвитку електронного 

урядування. 

Найпопулярнішим інструментом вимірювання розвитку електронного 

урядування є Індекс розвитку електронного урядування EGDІ, який базується 

на оцінці онлайн-сервісів, телекомунікаційної інфраструктури та людського 

капіталу. 

Індекс електронної участі EPІ використовується ООН як додатковий індекс 

до індексу розвитку електронного уряду EGDІ. Він розширює масштаб огляду 

проблеми, зосереджуючи увагу на наданні інтерактивних інформаційних 

послуг громадянам. 

Існують й інші, крім розроблених ООН, підходи та методи оцінювання 

розвитку електронного урядування. Європейський Союз використовує власну 

методику оцінки рівня розвитку електронного урядування, що побудована у 

відповідності з його політичними пріоритетами. 

Оскільки механізми електронного урядування у кожній країні та навіть 

місті можуть суттєво відрізнятися, уніфікувати усі дослідження та 

використовувати один загальний індекс досить складно. Це обумовлює 

актуальність наукових пошуків з розробки таких аналітичних інструментів, які, 

спираючись на концептуальні підходи глобальних індексів, будуть адаптовані 

до специфіки програмного середовища на місцевому рівні. 
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УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ ІНДЕКСІВ 

У статті розкрито актуальне питання оцінювання розвитку електронного 

урядування. Проведено аналіз динаміки розвитку електронного урядування в 

Україні на основі міжнародних індексів: The Global Connectivity Index, E‐

Government Development Index, E-Participation Index. Виявлено проблеми та 

перспективи  розвитку електронного урядування в Україні. 
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Проблеми розвитку електронного урядування України у світовому 

інформаційному та економічному просторі пов’язані, перш за все, з 

невідповідністю основних показників розвитку галузі світовим вимогам. Ці 

вимоги знайшли своє відображення у спеціалізованих рейтингах, що 

складаються провідними компаніями, світовими установами, журналами та 

суспільними організаціями. Тож аналіз динаміки і складових світових 

стандартів розвитку сфери електронного урядування є актуальним для 

визначення основних проблемних аспектів розвитку електронного урядування 

нашої держави. 

Різноманітні аспекти міжнародного досвіду впровадження та оцінки 

розвитку електронного урядування отримали наукове обґрунтування у 

працях таких авторів, як І. Ніколіна [1], В. Новосад, Р. Селіверстов, 

Р. Юринець [2], Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник [3], В. Трухманов 

[4], С. Чукут [5], та ін. Однак, при всьому розмаїтті досліджень, бракує 

комплексного підходу, який би враховував основні принципи визначення 

існуючих рейтингів та особливості порівняльної бази для нашої країни в сфері 

електронного урядування.  

Основною метою статті є аналіз динаміки розвитку електронного 

урядування в Україні на основі міжнародних індексів, які є найбільш 

важливими для визначення місця України у світовому конкурентному 

середовищі. 

Інновації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій прискорюють 

розвиток нових технологій та застосувань, порушуючи усталені моделі у бізнесі 

на соціальному устрої. Розвиток електронного урядування тісно пов’язаний із 

темпами цифрової трансформації. Для глибокого розуміння усіх аспектів 

розвитку електронного урядування та можливості дати ґрунтовну оцінку, 

необхідно враховувати і показники розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
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The Global Connectivity Index (GCI) був створений для аналізу широкого 

спектру показників інфраструктури ІКТ та цифрової трансформації, щоб 

забезпечити всебічну карту глобальної цифрової економіки. Розраховується 

щорічно на основі 40 показників, що відстежують вплив ІКТ на економіку 

країни, цифрову конкурентоспроможність та майбутнє зростання, за даними 79 

країн світу з 2014 року. 

Розглянемо динаміку індексу GCI України за 2015-2019 рр. [6] (рис. 1).  

Рисунок 1 – Індекс GCI України за 2015-2019 рр. 

 

За останніх п’ять років Україна зросла на 6 позицій в рейтингу і зайняла 50 

позицію у 2019 р. Позитивна динаміка значення індексу свідчить про 

стабільний розвиток  інфраструктури ІКТ. Україна має доступну мобільну 

широкосмугову мережу для своїх людей, а тарифи на передплату мобільних 

широкосмугових мереж набрали максимальний показник індексу GCI у 2019. І 

впродовж року зросло як проникнення смартфонів, так і комп'ютерів. Існує 

необхідність у постійному зростанні послуг та інвестицій у цифрову 

інфраструктуру, що дасть змогу Україні наздогнати інші європейські країни. У 

зв'язку з цим для України важливо розвивати свої волоконно-оптичні мережі та 

додатки нового покоління для високошвидкісних бездротових мереж.  

Позиці
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Одним із показників рівня розвитку електронного урядування є індекс EGDI 

(E Government Development Index), що розраховується UNDESA починаючи з 2003 

р. раз на два роки на основі даних 193 країн світу [7]. Індекс EGDI розраховується 

як середнє арифметичне трьох субіндексів: OSI (Online Service Index) – онлайн-

сервісів, TII (Telecommunication Infrastructure Index) – телекомунікаційної 

інфраструктури та HCI (Human Capital Index) – людського капіталу. 

Наведемо для порівняння індекси EGDI країн-лідерів та України за 

 2018 р. з урахуванням субіндексів за даними Департаменту з економічних і 

соціальних питань ООН [7] (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Індекс EGDI країн-лідерів та України за 2018 р. 

 

Порівняючи дані інших країн з даними України, бачимо, що найбільше 

відхилення мають індекс людського капіталу та телекомунікаційної 

інфраструктури, тобто для покращення місця України у загальному рейтингу 

потрібно звернути особливу увагу на освіту та телекомунікаційну 

інфраструктуру. 
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Розглянемо динаміку індексів України за 2012-2018 рр. (рис. 3). 

Рисунок 3 – Динаміка індексів України за 2012-2018 рр. 
 

Проаналізувавши значення індексів України за останні шість років, робим 

висновок про позитивну динаміку індексів: EGDI зріс на 0,0512 одиниць, OSI 

зріс на 0,1441 одиниць, ТІІ зріс на 0,0829 одиниць, хоч НСІ зменшився на 0,074 

одиниці.  

Проте Україна значно погіршила свої позиції у загальному рейтингу країн, 

хоча динаміка індексу EGDI для України є позитивною (табл. 1).  

Таблиця 1 – Рейтинг країн за значенням індексу EGDI за 2012-2018 рр.  

Країна 
Місце в рейтингу Зміна позиції в 2018 р. 

відносно 2012 р. 2012 р. 2014 р. 2016 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 

Данія 4 16 9 1 ↑ 3 

Австралія 12 2 2 2 ↑ 10 

Республіка Корея 1 1 3 3 ↓ 2 

Великобританія 3 7 1 4 ↓ 1 

Швеція 7 14 6 5 ↑ 2 
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Продовження таблиці 1 

Фінляндія 9 10 5 6 ↑ 3 

Сінгапур 10 3 4 7 ↑ 3 

Нова Зеландія 13 9 8 8 ↑ 5 

Франція 6 4 10 9 ↓ 3 

Японія 18 6 11 10 ↑ 8 

США 5 7 12 11 ↓ 6 

Туніс 103 75 72 80 ↑ 23 

Узбекистан 91 100 80 81 ↑ 10 

Україна 68 87 62 82 ↓ 14 

Сейшельські 
острова 

84 81 86 83 ↑ 1 

Еквадор 102 83 74 84 ↑ 18 

 

Проаналізувавши дані таблиці 1, бачимо, що Україна у 2018 році 

опустилась в рейтингу на 14 позицій порівняно з 2016 роком. Це зумовлене 

зменшенням субіндексу онлайн-сервісів на  0,018 одиниць, відносно 2016 року. 

Основною причиною такої ситуації є те, що за період 2016- 2018 рр. багато 

країн з групи середнього рівня розвитку е-уряду перейшли на вищий і 

витіснили нашу країну з рейтингу на нижчі позиції. Значного росту (на 23 

позиції) серед поданих країн зазнав Туніс. Трійка країн-лідерів у 2012 році 

Республіки Кореї, Нідерландів та Великобританії змінилася на Данію, 

Австралію та Республіку Корею. 

Для оцінювання надання інтерактивних інформаційних послуг громадянам 

крім індексу розвитку електронного уряду EGDI застосовують додатковий 

індекс електронної участі EPI (E-Participation Index). Він розширює масштаб 

огляду проблеми, зосереджуючи увагу на наданні інтерактивних 

інформаційних послуг громадянам. Індекс EPІ розраховується як сума трьох 

індикаторів: е-консультування, е-інформування, е-прийняття рішень. 

Наведемо для порівняння значень індексу EPІ країн-лідерів та України за 

2012-2018 рр. [8] (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динаміка індексу EPІ країн-лідерів та України за 

2012-2018 рр. 

 

За даними дослідження ООН за період 2016-2018 рр. вдвічі зросла 

кількість країн з дуже високим індексом електронної участі EPI (з 31 країни у 

2016 р. до 62 країн в 2018 р.) [8]. В той же час кількість країн з високим та 

середнім рівнем електронної участі дещо зменшилася, оскільки багато з них 

перейшли до групи країн вищого рівня електронної участі. Спостерігається 

позитивна тенденція до використання урядами механізмів електронної участі, 

оскільки відбулося скорочення кількості країн з низьким індексом електронної 

участі EPI з 35 до 56 за останні 2 роки. 

Стосовно України, то слід зазначити, що відбулося зростання індексу 

електронної участі за 6 років в Україні з 0,1579 до 0,6854, що дозволило 

зайняти 75 позицію у рейтингу серед 193 та увійти в групу країн з високим 

рівнем е-участі. Найбільшого прогресу досягнуто в частині розвитку 

електронної участі у прийнятті державних рішень, цей показник зріс з 0,4290 до 
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0,8182. На сьогодні, держава та суспільство чітко розуміють, що впровадження 

та розвиток електронного урядування дозволяє суттєво підвищити рівень 

прозорості та відкритості органів публічної влади, а також рівень залучення 

громадян у демократичні процеси. 

Отже, широке застосування інновацій у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій прискорює розвиток електронного урядування в 

Україні. Зростає не тільки інформованість населення стосовно питань 

державної політики та послуг, а й залучення громадян в обговорення та 

проектування варіантів політичних рішень стосовно цих питань. 

Позитивна динаміка значень індексу GCI за останніх п’ять років свідчить 

про поступальний розвиток  інфраструктури ІКТ. У Україна має доступну 

мобільну широкосмугову мережу для своїх людей, а у 2019 р. за результатами 

дослідження Україна ввійшла до четвірки країн, що продемонстрували 

вражаючі результати в розвитку цифрової економіки. Зростання інвестицій у 

цифрову інфраструктуру дасть змогу Україні наздогнати інші європейські 

країни. У зв'язку з цим для України важливо розвивати свої волоконно-оптичні 

мережі та додатки нового покоління для високошвидкісних бездротових мереж.  

Динаміка індексу EGDI демонструє втрату Україною своїх позицій у 

рейтингу. Основною причиною такої ситуації є те, що за період 2016-2018 рр. 

багато країн з групи середнього рівня розвитку е-уряду перейшли на вищий і 

витіснили нашу країну з рейтингу на нижчі позиції. Україні необхідно звернути 

особливу увагу на розвиток телекомунікаційної інфраструктури та державні 

онлайн-сервіси. Звичайно важливу роль на місце України в рейтингу відіграє 

достовірність інформації, що надається Департаменту з економічних і 

соціальних питань ООН.  

Слід зазначити, що в Україні відбулося зростання індексу електронної 

участі за останніх 6 років та перехід в групу країн з високим рівнем е-участі. 

Найбільшого прогресу досягнуто в частині розвитку електронної участі у 

прийнятті державних рішень, цей показник зріс з 0,4290 до 0,8182. На сьогодні, 
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держава та суспільство чітко розуміють, що впровадження та розвиток 

електронного урядування дозволяє суттєво підвищити рівень прозорості та 

відкритості органів публічної влади, а також рівень залучення громадян у 

демократичні процеси. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ БАНКІВ 

У статті розглядається значущість впровадження інформаційних технологій 

та механізмів цифрової економіки, які змінюють процеси ведення бізнесу і 

проникають в різні сфери діяльності людства, а саме – у банківську сферу. Все 

це має істотний вплив на економіку країни та сприяє розвитку бізнесу. В ході 

дослідження розглянуто основні тенденції впровадження інформаційних 

технологій в банківській сфері, які дозволять покращити взаємодію з 

клієнтами.  

Ключові слова: банківська сфера, цифрова економіка, цифровізація, інновації, 

інформаційні технології, прискорений розвиток фінансових технологій (fin-

tech), швидкість поставки продукту (time-to-market). 

Останні кілька років тезис «За цифровими банками майбутнє» став 

загальноприйнятим і це радикально змінило роль ІТ-управлінь та ІТ-

департаментів у фінансово-кредитних організаціях. Банкіри усвідомлюють, що 

в конкурентній боротьбі отримає перевагу той, кому вдасться організувати 

канали взаємодії з клієнтами максимально ефективними, а такі процеси, як 

оцінка ризиків і моделювання загроз, найбільш точними. Рішення всіх цих 

завдань неможливе без автоматизації та використання сучасних інформаційних 

технологій. 

Об’єктами цифровізації у банківській сфері можуть виступати нові 

інформаційні технології, інноваційні програми і проекти, автоматизація 

взаємодії банківської структури на усіх рівнях, впровадження ІТ в сферу 

комунікації з клієнтами, інноваційні механізми формування ринку сучасних 

банківських продуктів та послуг. 

В даному дослідженні об’єктом виступають інноваційні інформаційні 

технології в банківській сфері. 
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Предметом дослідження, в свою чергу, виступають теоретико-

методологічні та прикладні засади цифровізації банківської діяльності у світі та 

в Україні безпосередньо в сучасних умовах глобалізації та діджиталізації. 

Дослідженням банківської діяльності, розвитком наукового напрямку та 

його практичного застосування займалися наступні вітчизняні науковці: 

В.В. Апалькова, С.М. Веретюк, М.П. Войнареко, С.А. Кириленко, Л.Г. Кльоба, 

В.О. Корнівська, Н.М. Краус, О.В. Мошенець, О.П. Степаненко, М.В. Тарасюк, 

А.М. Якимів та інші. Але на більш детальній тематиці дослідження та аналізу 

інтеграції інформаційних технологій, цифровізації банківської сфери в умовах 

світової глобалізації зосереджено недостатньо уваги і тому це зумовлює 

необхідність проведення даного дослідження.  

Метою дослідження можна визначити розгляд основних питань 

впровадження інноваційних інформаційних технологій та цифровізації 

банківської діяльності у сучасних реаліях. 

Відповідно до основної мети, необхідно проаналізувати роль та вплив 

інформаційних технологій (ІТ) у банківській галузі. Питання, пов’язані з 

технологіями, такі як конфіденційність та характер електронних комунікацій, 

вийшли на перший план у всіх сферах життя. При цьому, межу між 

електронним банкінгом та електронною комерцією стає все важче чітко 

визначати. Фінансові установи частіше, ніж більшість інших галузей, 

покладаються на збір, обробку, аналіз та надання інформації для задоволення 

потреб клієнтів. З цього виникає необхідність проведення дослідження впливу 

цифровізації сучасних банків. 

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір [1]. 

Цифровізація несе істотний виклик бізнес-моделі, в тому числі і банкам, 

що дозволить їм ефективно реалізувати свої завдання, пов'язані з постійно 

мінливими потребами клієнтів, а також впровадження інновацій, що сприяють 
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підтриманню клієнтської бази. Для того щоб підтримувати інноваційний ритм, 

банку необхідно використовувати цифрові продукти, направляючи всі зусилля 

на розвиток цифрових технологій взаємодії з клієнтом і застосування 

безконтактних платежів. 

Банківська сфера повторює загальні тренди в сфері ІТ. Можна виділити 

наступні напрямки. По-перше, це розвиток технологій, спрямованих на 

спрощення взаємодії людини з цифровим світом, наприклад розвиток великих 

даних і біометрії: розпізнавання мови, голосу, зовнішнього вигляду, поведінки 

людини і т. д. По-друге, відбувається все більш точне відтворення реального 

світу у цифровому середовищі. Перш за все, це потрібно для аналізу, 

моделювання і знаходження більш точних бізнес-рішень. У банківській сфері 

це відіграє величезну роль: банки, як організації, що управляють ризиками, 

об'єктивно зацікавлені в максимально точному прогнозуванні поведінки своїх 

клієнтів. Завдяки використанню цифрових технологій банки виявляють потреби 

клієнтів і отримують можливість підлаштовувати свої продукти під їх інтереси. 

Окремо можна виділити також розвиток взаємодії цифрового середовища з 

людиною – синтез мови і автоматизацію діалогів з клієнтами, роботизацію 

процесів. Все це відкриває унікальні можливості та вимагає меншої участі 

людини в рутинних операціях. 

Також, необхідно визначити, що важливу роль у процесі цифровізації 

банків відіграє цифрова економіка. Вперше термін «цифрова економіка» був 

використаний в 1995р. американським фахівцем з інформатики Ніколасом 

Негропонте з Массачусетського інституту технологій (MIT). Правда, зміст 

цього поняття не було розшифровано. У класичному розумінні поняття 

«цифрова економіка» означає діяльність, в якій основними засобами 

(факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, 

так і текстові. Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних 

та цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні 

впливають на традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від 

такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Саме дані є 
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ключовим ресурсом цифрової економіки, вони генеруються та забезпечують 

електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-

цифрових пристроїв, засобів та систем [2]. 

Використання інформаційних технологій, а саме технологій зберігання, 

обробки та передачі інформації у поєднанні з глобалізацією Інтернету на усіх 

платформах взаємодії з користувачем, створюють умови для прискореного 

розвитку фінансових технологій (fin-tech). 

Підґрунтям функціонування fin-tech є програмне забезпечення та сучасні 

технології. Досягнення fin-tech показали свої переваги на ринку фінансових 

послуг при наданні платіжних, інвестиційних, кредитних, страхових послуг, 

послуг з управління ризиками та отримання фінансових консультацій, але й 

трансформували їх [3, с. 11]. 

Відповідно, можна виділити наступні основні умови та фактори 

впровадження fin-tech [4, с. 164]: 

1) інтерфейси програмування додатків (API) – набір готових протоколів, 

функцій, структур, які визначають взаємодію різних програм. Завдяки даній 

технології комп'ютери можуть «спілкуватися» між собою, а розробники можуть 

використовувати вже готові частини потрібного функціоналу та швидко й 

зручно запускати нові послуги; 

2) штучний інтелект (AI) – можливості комп’ютерних програм виконувати 

такі завдання, як вирішення проблем, розпізнавання мови, візуальне 

сприйняття, прийняття рішень та переклад мов; має безліч додатків і все більше 

використовується у фінансовому секторі у вигляді чат-ботів; 

3) машинне навчання (Machine learning) – фокусується на тому, щоб 

комп’ютери мали можливість навчатися; дана технологія зосереджена на 

аналізі та вивченні великих обсягів даних з метою визначення або 

прогнозування, вона аналізує великий обсяг даних для розпізнавання шаблонів, 

які не мають бути інтуїтивно зрозумілими або раціональними, або 

переведеними на програмні коди; 
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4) інтернет речей (IoT) – це концепція, яка використовує декілька 

технологій з метою підключення до Інтернету побутових пристроїв для того, 

щоб забезпечити цінність для клієнта, включаючи полегшення фінансових 

операцій; 

5) великі масиви даних (Big Data analytics) – є вільним терміном для 

позначення великих обсягів неструктурованих та структурованих даних, аналіз 

яких неможливий за допомогою традиційних аналітичних інструментів. 

Включаються також дані, зібрані через Інтернет або корпоративні інтранети, та 

інші дані, які організації створюють та зберігають під час звичайного ведення 

бізнесу; 

6) технології розподіленого доступу (DLT) – це база даних, розділена між 

кількома сторонами (вузлами) для виконання взаємно узгоджених транзакцій на 

основі певного механізму консенсусу. Ключовою особливістю є те, що всі 

вузли мають ідентичні версії даних, які виводяться з центральної довіреної 

сторони. Прикладом є технологія блокчейну (Blockchain); 

7) розумні контракти (Smart contracts) – цифровий договір, який може 

самостійно виконуватися, коли виконуються умови; 

8) хмарні технології (Cloud computing) – використання віддалених та 

спільних серверів, розміщених в Інтернеті, для зберігання, керування та 

обробки даних, а не серверів та комп’ютерів, які належать кожному 

користувачу хмар (наприклад, банку) та локально підтримуються ними; 

9) криптографія (Cryptography) – захист інформації з перетворенням її в 

безпечний формат (наприклад, шляхом шифрування); 

10) біометрія (Biometrics) – технологія стосується цифрового охоплення та 

зберігання унікальних характеристик окремих осіб, таких як клієнти 

здебільшого з метою підвищення безпеки фінансових операцій. 

Розглянемо ключові виклики, які стоять перед класичними банками в 

епоху цифровізації, і розпочнемо зі зміни конкурентного середовища, яку 

можна розбити на три групи – fin-tech, необанки і big-tech (таблиця 1). Однією з 

найважливіших об'єднуючих властивостей нових гравців на фінансовому ринку 

є швидкість поставки продукту (time-to-market), і в той же час це найслабша 

сторона класичних банків [5]. 
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Таблиця 1 – Нові гравці у банківській сфері 

  Fin-Tech Необанки Big-Tech 
Опис Високотехнологічні 

стартапи: P2P, FX, 
краудфандінг, 
криптовалюта і 
блокечейн 

Високотехнологічні 
стартапи з банківською 
ліцензією. Незалежні 
або в складі великих 
компаній. P2P, FX, 
краудфандінг і 
мікрокредитування 

Глобальні або локальні 
технологічні гіганти 

Приклади Riple, Stripe, WeFinance Starling, Monzo, Revolut Amazon, Google, 
Facebook, Apple, Alibaba 

  Основна загроза для класичних банків - синергія 
Big-Tech і необанків 

Сильні 
сторони 

Time2market, якість, 
зручність, ціна для 
клієнта 

Time2market, якість, 
зручність, ціна для 
клієнта, банківська 
ліцензія 

Time2market, якість, 
масштаб, база клієнтів, 
Big Data, банківський 
бізнес - не основний 

Слабкі 
сторони 

Довіра клієнтів, 
фінансування, 
банківська експертиза і 
масштаби бізнесу 

Фінансування і масштаб 
бізнесу 

Довіра клієнтів і 
експертиза в банківській 
сфері 

Перспективи Вендори для банків / 
Big-Tech 

Частина банківської 
екосистеми 

Конкуренти для банків 

 

Наступний виклик пов’язаний уже безпосередньо з високим темпом 

цифровізації, переміщенням клієнтської активності в онлайн і високим рівнем 

розвитку дистанційних сервісів – необхідно навчитися конвертувати 

величезний трафік контактів з клієнтами в цифрових каналах в збільшення 

обсягів продажів і розвиток бізнесу. Уже сьогодні для класичного банку 

характерно, що більшість контактів з клієнтами відбувається в дистанційних 

сервісах самообслуговування і тільки менша частина припадає на мережу 

офісів і колл-центрів. При цьому поки ще більшу частку продажів формують 

оффлайн-канали. 

Резюмуючи, в розвитку бізнес-моделі класичного банку сьогодні можна 

виділити два найважливіші пріоритети розвитку – модернізація ІТ-ландшафту, 

розвиток технології і процесів з метою істотного прискорення time-to-market, а 

з іншого боку, необхідність навчитися отримувати віддачу для бізнесу в 

цифрових каналах поряд з наданням якісного сервісу для клієнтів. 
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«Обличчям» цифрового або сучасного класичного банку, звичайно, є 

дистанційні цифрові сервіси – Інтернет-банки, мобільні банки, особисті 

кабінети, сайти та інші спеціалізовані сервіси для приватних і корпоративних 

клієнтів. Як вже було зазначено, на дані канали припадає більшість контактів з 

клієнтами, які відбуваються 24 години і 7 днів на тиждень. У великих містах з 

розвиненим Інтернетом класичний банкінг багато в чому вже став цифровим. 

Отже, значну частину інвестицій банкам необхідно направляти на поліпшення 

клієнтського досвіду в цифрових каналах, впровадження нових сервісів і 

функцій, спрощення інтерфейсів, підвищення надійності, безпеки, доступності 

та швидкості роботи онлайн-сервісів. У зв’язку з розвитком технологій 

мобільного Інтернету і смартфонів сьогодні ключовим каналом став мобільний 

додаток, користувачі якого щодня, по кілька разів, заходять в нього для 

перевірки залишку на карті, перегляду операцій, здійснення переказів та оплати 

послуг, а також для отримання або погашення кредиту, розміщення депозиту 

або покупки страховки. Банківський мобільний додаток вже є частиною 

повсякденного життя, і банки прагнуть зацікавити клієнтів додатковими 

можливостями – цікавою інформацією, акціями, відомостями про те, де краще 

розплачуватися картою банку для отримання додаткової вигоди, і іншими. 

Очевидно, що в найближчі роки мобільний банк буде основним елементом 

бізнес-моделі будь-якого банку, що працює з масовим сегментом. 

Використання інформаційних технологій у банківській галузі може бути 

вигідним для клієнтів, банків та працівників. Після чого банки отримують шанс 

одночасно впоратися з багатьма завданнями. Операції виконуються в режимі 

реального часу. З інформаційними технологіями збільшується кількість засобів 

та способів отримання та обробки інформації, які допомагають банку в 

розвитку бізнесу та подальшій діяльності. Багато банків приймають рішення 

саме на основі інформації, зібраної про поведінки клієнтів. Це все можливо 

завдяки інформаційним технологіям і відповідному процесу цифровізації. 

Якщо оцінювати стратегічно, інформаційні технології підвищують 

продуктивність у будь-якій галузі. Коли всі транзакції автоматизовані, це 



216 

полегшує процес прийняття рішень. Інформація обробляється автоматично, а 

результати передаються в декілька напрямків. Крім того, маркетинг стає 

простішим, оскільки клієнти можуть отримувати автоматичні пропозиції на 

свої мобільні телефони про акції та будь-які зміни. 

Уже зараз технології дійшли до того, що можна не встаючи з дивана 

замовити товари і оплатити їх покупку через онлайн магазини, що і свідчить 

про епоху цифрової економіки, в основі якої використовуються комп'ютерні 

технології, Інтернет-торгівля, надання онлайн послуг, здійснення електронних 

платежів. Все це дозволяє заощадити час, пов'язане з походами по магазинах і 

гроші, оскільки товари в Інтернет-магазинах продаються за нижчими цінами. 

Щоб оформити документи не потрібно стояти в довгих чергах, бо це можна 

зробити через онлайн-сервіс, доступний кожній людині. Однак цифрова 

реальність має і слабкі сторони: персональні дані можуть бути під загрозою, 

оскільки всі операції відбуваються через Інтернет, а також виникає ймовірність 

розкрадання грошових коштів при оплаті. 

Таким чином, основним фактором зростання розвитку ІТ в банківському 

секторі є клієнтоорієнтованість, яка пов’язана з високим рівнем обслуговування 

і своєчасним наданням якісних послуг населенню. Це дозволяє автоматизувати 

процеси, що сприяє зниженню витрат трудових ресурсів. Впровадження 

цифрових технологій може зменшити навантаження на більшість рівнів 

банківської структури. Однак цифровізація не завжди має позитивні наслідки. 

Постійне збільшення обсягів даних призводить до того, що банки змушені 

витрачати значні кошти на захист всієї внутрішньої інформації. 

Варто зазначити, що проблема розвитку цифровізації банківської сфери є 

перспективною для проведення подальших досліджень у даному напрямку, 

розробці теоретичних та практичних рекомендацій щодо інтеграції 

інноваційних ІТ технологій в діяльності банків задля підвищення якості роботи 

та конкурентоспроможності структур на усіх рівнях взаємодії. 
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Виробничо-економічна система, як динамічна система, характеризується 

різноманітністю процесів, що можуть зумовлювати як позитивні, так і 

негативні наслідки. Проте, існує можливість позбутися або зменшити 

негативний вплив до мінімальних обсягів, якщо вчасно реалізувати відповідні 

корективи в управлінсько-господарські рішення. Саме тому особливе значення 

належить прогнозам, котрі допомагають передбачити прихід можливих подій, 

отримати додаткові дані при розробці рішень, визначити необхідність в різних 

видах ресурсів для досягнення цілей розвитку, а також оцінити наслідки 

політики компанії. 

Питанням використання прогнозування задля передбачення розвитку 

економіко-виробничих систем, регіону, галузей, ЗВО присвячено значна 

кількість наукових праць таких дослідників як: О. Ю. Бобровська [1], 

І. О. Гулівата [2], Т. А. Жадан [3], Й. П. Звонар [4], І. І. Ніколіна [7], 

О. П. Пархоменко [8]. 

Прогнози є самостійним способом передбачення об’єктивного процесу та 

припустимого кінцевого результату реалізації поставленої цілі за часом (роки, 

місяці) і ресурсами, вираженими у грошових одиницях. О. П. Пархоменко 

наголошує, що «складати плани досягнення визначених цілей слід на основі 

прогнозів із високим рівнем точності для забезпечення гарантованого успіху й 

досягнення очікуваних позитивних результатів при мінімальності витрат» [8]. 

Схему основних складових прогнозування представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні складові прогнозування 



219 

Прогнозування здійснює наступні функції: 

 нормативна функція сприяє створенню прогностичної моделі та 

попереджує менеджмент підприємства від суб’єктивізму в їх діяльності; 

 орієнтаційна функція полягає в формулюванні суб’єктом управління 

реалістичних цілей розвитку підприємства; 

 попереджувальна функція, завданням якої є інформування органів 

управління про можливі й реальні відхилення об’єкта від стратегічної та 

тактичної моделі; 

 інформаційна, яка полягає у забезпеченні необхідними відомостями 

процес формування, реалізації та коригування економіко-виробничої 

політики підприємства. 

На рис.2 представлено узагальнені принципи, на яких базується 

прогнозування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципи прогнозування 
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Прогнозування неможливо здійснити без проведення якісного та 

кількісного аналізу реальних економічних процесів, визначенні об’єктивних 

умов, факторів, а також тенденцій його розвитку. Саме цим пояснюється 

необхідність використання різних методів моделювання, із допомогою яких 

можна знайти оптимальні напрямки економічного розвитку засобами 

математичного моделювання, зокрема сценарного аналізу й економіко-

математичного моделювання.  

За оцінкою спеціалістів нараховується більш ніж 200 методів 

прогнозування, хоча на практиці використовується 20-30, узагальнивши 

напрацювання вчених, пропонуємо їх класифікувати наступним чином (рис. 3). 

Серед основних методів прогнозу можна виокремити: інтуїтивні та 

формалізовані (розрахункові), які містять такі групи методів [3, 4, 7]: 

 інтуїтивні: методи експертних оцінок (індивідуальні і колективні), метод 

історичних та географічних аналогій і прогнозування за зразком; 

 формалізовані: методи прогнозної екстраполяції, методи моделювання, 

економіко-математичні методи.  

Інтуїтивні методи застосовуються в тих випадках, коли неможливо 

врахувати вплив багатьох факторів через складність об’єкта прогнозування. Ці 

методи в основному базуються на використанні експертних оцінок. 

Суть методу експертних оцінок полягає у тому, що в основу прогнозу 

входять здійснені експертизи (аналізу явищ, об’єктів, процесів та можливих 

шляхів їх розвитку) окремими фахівцями (індивідуальна експертна оцінка), або 

групою фахівців (колективна експертна оцінка). За допомогою цього методу 

виявляються особливості прогнозних завдань і систематизується інформація, 

необхідна для розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону, а 

також для прийняття управлінських рішень задля її реалізації. 

Саме метод експертних оцінок є одним з новітніх методів ситуаційного 

аналізу, придатним до використання з метою з’ясування ступеня гостроти 

проблем розвитку об’єкта у процесі розробки стратегії регіону. 
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Метод історичних та географічних аналогій і прогнозування за зразком 

вимагає застосування своєрідної екстраполяції. Техніка прогнозування полягає 

в аналізі високорозвиненої системи (країни, регіону, галузі) одного і того ж 

наближеного рівня, такий тепер є в менш розвиненій аналогічній системі, і на 

основі історії розвитку процесу, що вивчається, в високорозвиненій системі 

будується прогноз для менш розвиненої системи. Отриманий таким чином 

«зразок» – лише початковий пункт прогнозування. До остаточного висновку 

можна прийти, лише наслідуючи внутрішні умови розвитку і закономірності. 
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Рисунок 3 – Класифікація видів прогнозування 

 

Формалізовані методи прогнозування базуються на математичній теорії, 

яка забезпечує підвищення достовірності та точності прогнозів, значно 

скорочуючи строки їх розроблення, дозволяє забезпечити діяльність з обробки 

інформації та оцінки результатів.  

До цієї групи належать:  

– методи прогнозної екстраполяції – методи, основою яких є припущення 

щодо незмінності чинників, що визначають розвиток об’єкта, тобто сутність 

методу полягає в продовженні минулого шляху розвитку на майбутнє. При 

формуванні прогнозів за допомогою екстраполяції виходять з тенденцій змін 

тих чи інших кількісних характеристик об’єкта, що статистично склалися. Він 

ураховує динаміку прогнозованих індикаторів, а також можливі тенденції їх 

варіації;  

– методи моделювання (економіко-математичні методи) передбачають 

використання у процесі прогнозування різних видів економіко-математичних 

моделей, які становлять формалізований опис об’єкта (економічного процесу), 

що досліджується, у вигляді математичних залежностей. 

На думку Звонар, Й. П. та Фецинець В. В. «при виборі інструментарію 

прогнозування важливо правильно визначити, яким має бути результат 

отриманих прогнозів (опис певної ситуації чи розвитку подій або конкретні 

значення тих чи інших); наскільки тривалим у часі повинен бути горизонт 

прогнозування; який рівень похибки прогнозів допустимий для підприємства» 

[4]. 
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У процесі прогнозування та розроблення програм розвитку широко 

використовуються такі методи, як [1, 3, 4]:  

1. Методи економічного (системного) аналізу, суть якого полягає в тому, 

що економічний процес або явище ділиться на складові частини, визначається 

взаємозв’язок і вплив цих частин одна на одну і на хід розвитку процессу, що 

дозволяє розкрити сутність такого процесу, визначити закономірність його 

зміни в прогнозованому періоді, всебічно оцінити можливості і шляхи 

досягнення поставлених цілей. До цих методів можна зарахувати методи 

групування, варіативний і індексний методи.  

2. Програмно-цільовий метод полягає у відборі основних цілей розвитку, 

розробці взаємопов’язаних заходів щодо їх досягнення у визначені терміни при 

збалансованому забезпеченні ресурсами з урахуванням їх ефективного 

використання. Цей метод передбачає можливість складання та реалізації 

проблемних і комплексних цільових програм, які складають документ, у якому 

міститься ціль та комплекс науково-дослідних, виробничих, організаційно-

господарських, соціальних та інших завдань та заходів, які узгоджені за 

ресурсами, виконавцями та строками здійснення.  

3. Нормативний метод є методикою обґрунтування показників розвитку за 

допомогою заздалегідь розроблених і законодавчо встановлених норм і 

нормативів. За допомогою норм та нормативів обґрунтовуються найважливіші 

пропорції, розвиток матеріального виробництва та невиробничої сфери, 

здійснюється регулювання економічного розвитку.  

4. Балансовий метод ґрунтується на пов’язуванні потреб підприємства у 

різних видах продукції та ресурсів з можливостями виробництва та джерелами 

ресурсів. Він характеризується тим, що при забезпеченні розділів, показників 

економічного розвитку регіону, складанні соціально-економічного прогнозу 

регіону, регіонального бюджету використовується сукупність прийомів, які 

дозволяють пов’язати потреби в певній сфері з наявними ресурсами, а також з 

можливими ресурсами, які органи управління повинні привернути з 

позабюджетних джерел, бюджетів через субвенції, субсидії, кредити. Цей метод 
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використовується, щоб досягти рівноваги між основними показниками, які, з 

одного боку, будуть описувати необхідні потреби, а з іншого – ресурси, які 

повинні бути залучені для виконання цих потреб. 

Гулівата І.О. та Ніколіна І.І. наголошують, що для проведення 

об’єктивного дослідження щодо прогнозування з урахуванням всіх зовнішніх та 

внутрішніх чинників потребує значної уваги статистична база дослідження [2, 

с. 125]. 

На даний час, основним інструментарієм для прогнозування економічного 

розвитку є розробка та застосування комбінованих методів, які поєднують 

економіко-математичне моделювання та сценарії розвитку, що притаманні 

інтуїтивним (експертним) методам.  

Результати такого прогнозування використовуються на всіх рівнях 

прийняття державно-управлінських рішень. 
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Комунальні підприємства є одним із головних секторів економіки, які 

забезпечують населення життєво важливими послугами. Проте проблема 

удосконалення і розвитку автоматизації галузі комунального господарства 

сьогодні є дуже важливою, оскільки функціонування галузі задовольняє 

першочергові життєві потреби, забезпечує підприємства й організації 

необхідними комунальними послугами та впливає на розвиток всіх галузей 

економіки. Удосконалення полягає в дослідженні існуючих автоматизованих 

систем для оплати комунальних платежів та визначення напрямків їх 

удосконалення 

Питанням дослідження сучасного стану автоматизації галузі житлово-

комунального господарства в цілому і його окремих аспектів присвятили свої 

публікації і праці В. Алєксєєв [1], П. Бубенко [2], О. Димченко [3], І. Драган [4], 

О. Карпенко [6; 7], Т. Монастирська [8], О. Поважний [9], В. Утвенко [11].  

Сучасні інформаційні системи, що стають інструментами для оптимізації 

діяльності сфери ЖКГ, дозволяють не тільки автоматизувати стандартні 

процедури бухгалтерського, податкового, кадрового обліку, а й оптимізувати 

процес управління ЖКГ у цілому, зробити більш прозорим рух грошових 

коштів, регламентувати бюджетне управління. Також такі системи дозволяють 

організувати моніторинг стану об'єктів комунального підприємства, вести облік 

споживання енергоресурсів, забезпечувати адекватну взаємодію між їх 

постачальниками і споживачами [2, с. 185]. 

Система розрахунків населення за житло та комунальні послуги є 

частиною автоматизованої технології управління житлово-комунальним 

господарством  

Загалом, на думку О. Непомнящого, на сьогодні виділяють два види сплати 

комунальних розрахунків: традиційні та автоматизовані, де до перших автор 

зараховує ті, що призначені лише «для перегляду інформації в базах даних, без 

застосування комп’ютерів» та орієнтовні на вирішення звичайних завдань, а 

саме розрахунок у: 

 відділеннях банків; 

  відділеннях «Укрпошти». 
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В автоматизованих системах застосовуються комп’ютери на всіх етапах: 

введення, виведення, обробки інформації, та працюють в режимі «споживач — 

бази даних». Розподіляються ці автоматизовані системи на: [9]  

 Інтернет-банкінг; 

 мобільні додатки банків; 

 платіжні термінали; 

 платіжні системи; 

 сайти підприємств-постачальників послуг ЖКГ. 

У відділеннях банків об'єднуються системи грошових та інформаційних 

потоків, прискорюються проходження коштів. Створено єдину базу даних 

платників житлово-комунальних послуг, розроблено уніфіковану систему 

сплати. [5]. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки платежів у відділеннях банку 

Переваги Недоліки 
В касі можна оплатити послуги не лише 
готівкою, але й банківською картою.  

Доведеться витрачати час на очікування у 
черзі. 

Більш сувора фінансова звітність, тож у 
разі втрати квитанції, її можна буде 
відновити.  

Обмеження по часу роботи відділень та кас: 
причому каси, як правило, закриваються навіть 
раніше, чим саме відділення.  

На руки видаються квитанції з «мокрою» 
печаткою.  

Потрібно чекати, доки надійдуть всі квитанції, 
або ходити декілька разів, щоб не забути 
сплатити кожну.  

 

Незважаючи на більш сучасні способи розрахунків, відділення 

«Укрпошти» користується попитом у громадян. Однак така система платежів є 

недосконалою.[5]. 

Таблиця 2 – Переваги та недоліки розрахунків у відділеннях 

«Укрпошти» 

Переваги Недоліки 
Немає необхідності розбиратися у 
сучасних технологіях – це важливо для 
літніх людей. 

Доведеться відстояти досить велику чергу. 

На руки видають квитанцію з «мокрою» 
печаткою, якій люди старшого покоління 
як і раніше вірять сильніше, аніж 
електронній. 

Не можна виключити людський фактор, коли 
оператор невірно введе реквізити або суму, — 
потім доведеться витрачати час та нерви, 
розбираючись з компанією – постачальником 
послуг.  
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Продовження таблиці 2 

У черзі можна поспілкуватися. Тож оплата 
комуналки певною мірою розвага для 
літніх людей. 

Відділення працюють за тим же графіком, що 
й ви, тож для оплати послуг доведеться 
відпрошуватися або витрачати час обіду.  

До оплати не приймають банківські карти – 
лише готівковий розрахунок. 

Якщо ви втратите видану паперову квитанцію, 
її відновлення займе багато часу, а то й взагалі 
виявиться неможливим.  

Щоб не ходити декілька разів, доведеться 
почекати, доки принесуть всі квитанції за 
ЖКП. 

Інколи відділення розташовані досить далеко 
від дому, а в деяких невеликих населених 
пунктах їх взагалі немає.  

 

Така недосконала система розрахунків діє по сьогодні в Україні, але 

подальший розвиток усіх галузей потребує суттєвої автоматизації прийому та 

оброки платежів за надані послуги. Вже є певний позитивний досвід, щодо 

створення такої системи, яка є більш автоматизованою.  

Інтернет-банкінг є одним з різновидів «Home banking», технології 

віддаленого банківського обслуговування, що дозволяє клієнту одержувати 

банківські послуги, не відвідуючи банківський офіс. У розвитку послуг «Нome 

banking» можна виділити три етапи: 

 телефонний банкінг - банківський сервіс, що базується на використанні 

можливостей телефонів з тональним набором номера; 

 ПК-банкінг, що дозволяє клієнту за допомогою персонального 

комп'ютера і модему напряму підключатись до серверів банку і здійснювати 

банківські операції (не через Інтернет); 

 електронний банкінг від ПК-банкінгу відрізняється тим, що для 

організації взаємодії з банком використовуються широкі можливості Інтернет.Є 

найбільш перспективним втіленням технології homebanking. 

Даний інструмент є у таких банках, як «Приватбанк», «Ощадбанк», 

«Монобанк» і ПУМБ - сервіс ПейХаб [5].  
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Таблиця 3 – Переваги та недоліки оплати через інтернет-банкінг 

Переваги Недоліки 
Відсутність черг. Зручно взаємодіяти з інтерфейсом лише 

з комп’ютера або планшета, що 
обмежує ваші можливості. 

Онлайн-банкінг доступний цілодобово.  Не у всіх банків є Інтернет-банкінг. 
Створюється особистий кабінет на сайті, в якому 
доступна історія транзакцій та всі квитанції про 
сплату.  
Створюються шаблони квитанцій, так що не 
потрібно щоразу вручну вводити реквізити. 

 

Мобільні додатки надають можливість своєчасно сплатити рахунки. Є 

можливість автоматизувати процеси нарахування плати за комунальні послуги. 

Кожне комунальне підприємство створює свої особисті мобільні додатки де є 

можливість швидко провести всі необхідні платежі [5].  

Таблиця 4 – Переваги та недоліки розрахунків через мобільні додатки 

Переваги Недоліки 
Відсутність черг. Не підходить власникам кнопкових 

телефонів. Ваш банк у вас в кишені цілодобово. 
Висока надійність та захищеність завдяки подвійній 
аутентифікації користувача. 
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс – можна швидко 
розібратися.  
Створення шаблонів підприємств, щоб не вводити 
реквізити вручну кожного разу. 

 

Необхідно запам’ятати лише один пароль.  
Можливість здійснювати й інші банківські операції. 
Всі квитанції зберігаються в особистому кабінеті, 
доступні в будь-який час. 
Ви отримуєте свободу маніпуляцій: деякі квитанції 
можна сплатити в день отримання, деякі пізніше – в 
будь-який час, коли ви згадали та вам зручно.  

 

Платіжні термінали – це спеціальні пристрої, які дозволяють користувачеві 

самостійно проводити банківські операції( оплата комунальних послуг). Такі 

термінали є в «Ощадбанку», «Приватбанку» (найбільші мережі в Україні) і в 

деяких інших банках. Існують також I-box'и - термінали, схожі на банківські, 

але вони не обов’язково належать банкам [5]. 
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Таблиця 5 – Переваги та недоліки розрахунків через платіжні 

термінали 

Переваги Недоліки 
Виключається можливість помилки 
оператора: ви самостійно вводите реквізити 
та можете їх уважно перевірити.  

Відновлення деталей платежу можливе лише 
протягом 5 днів після його здійснення, так що, 
якщо ви втратите квитанцію на 6-й день, 
залишається лише сподіватися, що з платежем 
все в порядку.  

Терміналів досить багато, вони розташовані 
в супермаркетах, торгівельних центрах, 
підземних переходах, біля магазинів – часто 
діставатися до них набагато зручніше, ніж 
до відділення банку. 

В період сплати комунальних послуг, перед 
терміналами також утворюються черги. 

Якщо термінал стоїть не в приміщенні, з 
ним можна працювати цілодобово, 
сплачуючи комуналку тоді, коли вам 
зручно. 

Не найзручніше меню — всі постачальники 
всіх послуг в одному списку, інколи назви не 
співпадають з тим, що написано у квитанції 
(наприклад, ЖЕК та ОЖБК), — доведеться 
витратити час на пошук потрібної компанії. 

 

Деякі користувачі Інтернету сплачують комунальні послуги через платіжні 

системи: Portmone, iPay.ua, EasyPay, Plategka і інші. Практично у всіх системах 

необхідно пройти реєстрацію і «підв'язати» аккаунт до банківської картки для 

автоматичного формування і оплати платежів. В цілому така практика досить 

популярна і зручна. Операція дуже проста, однак для цього всі постачальники 

послуг повинні співпрацювати з даним сервісом [5]. 

Таблиця 6 – Переваги та недоліки розрахунків через платіжні системи 

Переваги Недоліки 
Здійснювати оплату можна в будь-який зручний час 
доби.  

Буде потрібна реєстрація 
електронного гаманця.  

Всі шаблони оплати підтягуються до особистого 
кабінету – їх не доведеться вводити кожного разу 
власноруч.  
Квитанції за всі періоди зберігаються в особистому 
кабінеті, їх в будь-який момент можна відновити.  

 

Саме спосіб оплати через сайти підприємств-постачальників послуг ЖКГ є 

найпопулярнішим для онлайн-оплати. У всіх підприємств є особисті кабінети, 

через які можна передавати дані лічильників та оплачувати рахунки [5]. 
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Таблиця 7 – Переваги та недоліки розрахунків через сайти 

підприємств-постачальників послуг ЖКГ 

Переваги Недоліки 
Відсутність черг. Доводиться окремо заходити на кожний 

сайт, пам’ятати всі паролі – на це 
витрачається досить багато часу та зусиль. 

Можливість оплачувати квитанцію 
цілодобово.  

Є певні обмеження: наприклад, не можна 
сплатити дитячі садки або ЖЕК.  

При реєстрації на сайті створюється особистий 
кабінет, в якому зберігається вся інформація 
про нарахування та оплати.  

 

Отже, створення автоматизованих систем в державі необхідно, по-перше 

для забезпечення оплати комунальних платежів їх спрямування на поточні 

рахунки постачальників послуг і недопущення здійснення розрахунків повз 

банківську систему споживачами усіх категорій; по-друге, для організації  

своєчасного, оптимального і безперебійного забезпечення якісними послугами; 

прискорення і збільшення обсягів фінансових надходжень від населення і 

підприємств за спожиті комунальні послуг. На основі проведених досліджень, 

можна зазначити, що найбільш оптимальними на даний час автоматизованими 

системами для проведення комунальних платежів є Інтернет-банкінг, мобільні 

додатки банків, платіжні системи, сайти підприємств-постачальників послуг 

ЖКГ.  
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ 

Дана стаття пропонує точку зору, щоб розпочати дискусію щодо найбільш 

актуальних тенденцій, нових бізнес-моделей та процесів агробізнесу та 

харчової промисловості, та пояснює, як цифрові технології рухають цією 

трансформацією. Зміст фокусується на оцифруванні сільськогосподарських 

культур, а також деякий вплив на тваринництво.  
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обчислення, Інтернет речей, кібербезпека, Блокчейн. 

Населення світу до середини XXI-го століття досягне позначки в 10 

мільярдів людей. Це зростання в поєднанні з урбанізацією та підйомом 

середнього класу збільшить попит на здорове та правильне харчування, що 

потребуватиме збільшення сільськогосподарського виробництва у два рази. 

Щоб досягнути успіху у вирішенні даного питання людству потрібні розумні 

рішення. Очікується, що оцифрування агробізнесу зіграє ключову роль у 

розв'язанні даного питання. Нові процеси та технології оптимізують відбір 

насіння, зрошення, удобрення та захист сільськогосподарських культур; 

автоматизують сільськогосподарські роботи з автономним обладнанням; 

оптимізують використання активів; та впорядкують ланцюг постачання 

харчових продуктів, щоб уникнути відходів. Але навіть у високотехнологічній 

економіці сільське господарство все ще піддається впливу погоди, хвороб 

рослин та тварин, та значні коливання на товарних ринках. Прогностична 

аналітика та моделювання дозволяють оптимізувати стратегії зменшення 

ризиків [1]. Цифрові технології перетворюють фермерські господарства в 

цифрові підприємства, а фермерів - в цифрових підприємців. 

Фермери стоять у центрі складної екосистеми виробників 

сільськогосподарської техніки, харчових продуктів, перероблювання та 

спеціалістів з сільського господарства. Разом з тим поведінка споживачів 

змінюється радикально. Споживачі є центром уваги харчової промисловості, 

вони хочуть знати походження їх харчових продуктів та способів його 

виробництва, перероблювання, що сприяє прозорості ланцюжка постачання 

агробізнесу. Цифрова трансформація - благодатний грунт для нових бізнесу 

моделей, інноваційних бізнес-процесів та нових способів роботи в мережі 

агробізнесу [2]. 

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних економістів, 

здійсненим у галузі теорії та методології цифрової трансформації підприємств, 

слід зазначити, що проблематика цифровізації суб’єктів господарювання не 

знайшла свого остаточного вирішення в Україні, що й зумовлює актуальність 

теми дослідження. 



234 

Тематика цифрової трансформації агробізнесу була розглянута багатьма 

вченими. Різні аспекти цього питання досліджено відомими вченими та 

економістами, а саме Д. Боннет, П. Крей, А. МакАфі, А. Ману, Д. Ніл, М. Уейд, 

Г. Уестерман, С. Хаузер. Щодо вітчизняних вчених-економістів, варто 

виокремити В. Апалькову, А. Маслова, Т. Богдан, С. Волосович, В. Плескач, 

С. Циганова, М. Тарасюк. 

Метою роботи є дослідження та аналіз основних аспектів цифрової 

трансформації агробізнесу. 

У сільськогосподарській галузі разом із сильними рушіями трансформації 

бізнесу основні тенденції технології ведуть до нових бізнес-моделей. Виклик 

світовому населенню, яке зросте до 10 мільярдів людей до середини XХI-го 

століття стоїть на першому порядку денному даної галузі. Оцифрування та 

сучасні інновації стають такими технологіями, як дрони, підключені польові 

датчики до сільськогосподарської техніки. Тенденції проривних технологій 

визріли, і разом з ними світові масштаби: гіперзв’язок, суперкомп’ютери, 

хмарні обчислення, Інтернет речей та кібербезпека [3]. Ці тенденції 

сприятимуть появі нових бізнес-моделей. Швидкість появи інновацій 

величезна, і стартапи в аграрному просторі мають місію швидко впроваджувати 

інновації та змінювати всі аспекти галузі, як це робиться сьогодні. Але поки 

намагаються впроваджувати технічні нововведення, агропідприємства у всіх 

сегментах (фермери та виробники, кооперативи, виробники 

сільськогосподарської техніки та обладнання, агрохімікатів, харчові компанії) 

намагаються реалізувати повною мірою ціннісний потенціал для їх організації 

та замовників. Керівники знають, що світ змінився. Дослідження показують, що 

90% керівників вірять у те, що цифрова економіка матиме великий вплив на 

їхню галузь. Лідери агробізнесу вчаться використовувати ці технології для: 

- підвищення ефективності ведення сільського господарства; 

- створення прозорих та стійких ланцюгів виробництва; 

- управління коливанням ринку та цін; 

- впровадження нових, стійких бізнес-моделей; 
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- взаємодії з потрібними партнерами в бізнес-мережах [4]. 

Ми спостерігаємо неперевершену епоху справжніх інновацій в агробізнесі. 

Проривні технології визріли і досягли спільної шкали, що дає змогу визначити 

п’ять визначальних тенденцій: 

- гіперзв’язок - кожен учасник ринку та кожна машина підключені, зв’язок 

також охоплює країни, що розвиваються, де агробізнес часто сприяє значній 

частці ВВП; 

- суперкомп'ютери - межі обчислювальної потужності ХХ-го століття 

минули. Мережі та обчислення в пам’яті будуть грати ключову роль до 2050 

року. Це необхідна умова керувати величезною кількістю даних; 

- хмарні обчислення - зараз впровадження технологій та інновацій у бізнес 

рухаються зі швидкістю блискавки, агробізнесу потрібна гнучка та економічно 

ефективна ІТ-інфраструктура, яка дозволяє їм керувати своїми даними в 

глобальному масштабі та включає знання про розподільну мережу ділових 

партнерів; 

- Інтернет речей - підключені датчики, безпілотники та роботи 

перетворюють сучасний фермерський бізнес, як для сільськогосподарських 

культур, так і для тваринництва; 

- кібербезпека - кіберзлочинці мають нові можливості для нападу, 

підірвати та порушити бізнес. Довіра залишається остаточною валютою. Захист 

даних є життєво важливим для агропідприємства, для забезпечення цілісності 

даних [5].  

Цифрова трансформація має значні економічні, соціальні та економічні 

вигоди. Наступні приклади демонструють, як цифрові технології можуть 

застосовуватися для підвищення ефективності та функціонування 

агропродовольчих систем: 

- використання мобільних додатків, що забезпечують цінну інформацію 

для фермерів може зменшити спотворення ринку і допомагати фермерам 

планувати виробничі процеси. Наприклад, програма M-Fram в Кенії призвела 

до того, що фермери змінюють свою схему врожаю та деякі в результаті 

отримали більш високу ціну за свою продукцію на ринку; 



236 

- сільськогосподарські роботи (агроботи) розглядаються як ключова 

тенденція, яка глибоко вплине на сільське господарство в майбутньому. 

Агроботи вже зараз функціонують, щоб допомагати фермерам вимірювати, 

планувати та оптимізувати зрошувальні процедури. Невеликі і легкі роботи вже 

зараз розглядаються як заміна традиційному сільськогосподарському 

транспорту; 

- технології також можуть підтримувати фермерів в передбачені і 

реагуванні на напади шкідників, невдачі врожаю та кліматичні зміни через 

своєчасну погодну агроконсультативну діяльність повідомлення; 

- точне землеробство - приклад застосування Інтернету речей в 

землеробстві. Використання систем орієнтації протягом посадки та внесенням 

добрив може призвести до скорочення витрат в перерахунку насіння, добрива 

та пального для сільськогосподарської техніки, і може скоротити робочий час у 

польових умовах. Застосування дронів також може зменшити використання 

води та пестицидів, та зменшити працю та витрати на ресурси; 

- за останні кілька років зростання використання Штучного Інтелекту 

підштовхнули агробізнес працювати більш ефективно. Компанії, що 

використовують ШІ допомагають фермерам сканувати свої поля та стежити за 

кожним етапом виробничого циклу. ШІ може покращити використання 

ресурсів, підтримає прийняття рішень прогнозної моделі та забезпечує 

цілодобовий моніторинг системи; 

- така технологія, як блокчейн також дає свою перевагу [6]. Наприклад, 

блокчейн успішно використовується для виявлення неякісної продукції в 

харчових ланцюгах, що дозволяє швидко і ефективно розв'язувати дану 

проблему. Він також може забезпечити споживачеві інформацію про 

походження його їжі. 

Оцифрування сільського господарства спричинить значне позитивне 

зрушення у сільському господарстві та виробництві продукції в майбутніх 

роках. Потенційні екологічні, економічні та соціальні вигоди значні, але є й 

супутні виклики. Нерівність у доступі до цифрових технологій, що означає, що 
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існує ризик цифрового розриву. Власники малих ферм у сільській місцевості 

особливо ризикують залишитися позаду, не тільки в плані електронної 

грамотності та доступу до цифрових ресурсів, а також з точки зору 

продуктивності та аспектів економічної та соціальної інтеграції. Простого 

впровадження технологій недостатньо для генерування результату. Соціальні, 

економічні та політичні системи потрібно буде забезпечити основними 

умовами та сприяти їм для цифрової трансформації. “Закон про розрив” 2009-го 

року стверджує, що технологія змінюється експоненціально, але економічна та 

соціальна система змінюються прогресивно [6]. Основною задачею наразі буде 

забезпечення необхідних умов для цифрових трансформацій. 

Деякі конкретні пріоритети майбутньої роботи: 

- сприяння збору кращих даних про цифрові дані, цифровізація на 

регіональному рівні та рівні населення; 

- створення стійких бізнес-моделей, які забезпечують життєздатні цифрові 

рішення для включення дрібномасштабних фермерів в процес цифрової 

трансформації агробізнесу; 

- створення індексу для врахування розвитку цифрового сільського 

господарства. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

У статті проведений огляд публікацій щодо опису особливостей управління 

системами масового обслуговування, визначення математичних моделей 

дослідження систем масового обслуговування. Узагальнено теоретичні 

положення щодо моделювання системи масового обслуговування. Здійснено 

аналіз науково-практичних  підходів по удосконаленню процесів моделювання 

системи масового обслуговування, що зумовлює практичну цінність 

використання даного дослідження у роботі ряду підприємств з елементами 

масового обслуговування. 

Ключові слова: модель, моделювання, системи масового обслуговування, 

математичні моделі, одноканальні СМО, багатоканальні СМО, граф. 

Побудувати модель – це тільки частина справи дослідника, уміти отримати 

результати моделювання – це є найважливішою частиною справи дослідника. 
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Мистецтво дослідника полягає саме в тому, щоб здобути в процесі 

моделювання корисні, з огляду цілі моделювання, результати. 

В. Вітлінський визначає моделювання – як процес полягає у відтворенні 

властивостей тих чи інших об’єктів, предметів і явищ за допомогою 

абстрактних об’єктів та описів у вигляді зображень, планів, систем рівнянь, 

алгоритмів або програм [1]. 

Модель – це умовний образ об’єкта або системи, який служить для 

відображення співвідношень між людськими знаннями про об’єкт і 

безпосередньо цим об’єктом [1]. 

У процесі моделювання відбувається заміщення об’єкта – оригіналу його 

моделлю і вивчення властивостей об’єкта шляхом дослідження властивостей 

моделі. Об’єктом може бути природна або штучна система. Під впливом 

зовнішніх дій проявляються властивості об’єкта. 

І. Ніколіна зазначає, що моделювання дозволяє здійснити ефективний 

аналіз ситуації і прийняти адекватне рішення [2, с. 46]. 

Дослідника цікавлять тільки певні характеристики об’єкта при конкретних 

зовнішніх діях. Заміщення одного об’єкта іншим правомірне, якщо ті 

характеристики оригіналу і моделі, які цікавлять дослідника, визначають 

однотипними множинами параметрів і пов’язані однотипними залежностями 

між параметрами. 

Модель, за допомогою якої описують систему, може містити у собі тільки 

основні характеристики системи, інші, які не чинять суттєвого впливу на 

функціонування системи, відкидаються, щоб не ускладнювати процес 

моделювання. У більшості випадків вважається, що модель складається з трьох 

основних блоків: вхід, система, вихід [3]. Для того щоб успішно моделювати 

роботу системи необхідно знати два з цих блоків. 

Загалом, модель є абстрактним або формально описаним об’єктом або 

системою, відображає співвідношення між людськими знаннями про об’єкт і 

безпосередньо сам об’єкт. 

Для проведення моделювання можуть використовуватися різні методи: 
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- аналітичні методи – передбачають існування у дослідника деякої 

аналітичної моделі, яка дасть змогу зменшити затрати на дослідження; 

- чисельні методи – їх використання передбачається у тих випадках, 

коли є неможливим застосування аналітичних моделей. Передбачають 

застосування статистичних методів; 

- якісні методи – з допомогою цих методів можна оцінювати 

асимптотичні значення величин, які визначаються в процесі моделювання і 

дозволяють оцінити поведінку системи в цілому. 

Найбільш ефективним із них є аналітичний метод, тому його можна 

розглянути більш детально. 

Аналітичний метод моделювання полягає у визначенні формул, які з 

певною точністю описують роботу системи. Для визначення необхідних нам 

даних про систему відбувається підстановка значень аргументу під кожен з 

випадків. Даний метод може застосовуватися до відносно нескладних систем 

[4]. Але більшість моделей, які описують реальні системи, є занадто складними 

і тому за допомогою цього методу можна тільки попередньо оцінити 

різноманітні варіанти, попередньо значно ідеалізувавши систему. 

В залежності від характеру досліджуваних процесів у системі усі види 

моделювання можуть бути розділені на детерміновані і стохастичні, статичні і 

динамічні, дискретні, безперервні і дискретно-безперервні [7]. 

Детерміноване моделювання відображає детерміновані процеси, тобто 

процеси, у яких передбачається відсутність усяких випадкових впливів. 

Стохастичне моделювання відображає ймовірнісні процеси і події. У 

цьому випадку аналізується ряд реалізацій випадкового процесу й оцінюються 

середні характеристики, тобто набір однорідних реалізацій. 

Статичне моделювання служить для опису поводження об’єкта в який-

небудь момент часу. 

Динамічне моделювання відбиває поводження об’єкта в часі. 

Дискретне моделювання служить для опису процесів, що передбачаються 

дискретними, відповідно безперервне моделювання дозволяє відбити безупинні 
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процеси в системах, а дискретно-безперервне моделювання використовується 

для випадків, коли хочуть виділити наявність як дискретних, так і безупинних 

процесів. 

У залежності від форми представлення об’єкта можна виділити уявне і 

реальне моделювання [5]. 

Уявне моделювання часто є єдиним способом моделювання об’єктів, які 

або практично не можливо реалізувати в заданому інтервалі часу, або які 

існують поза умовами, можливими для їхнього фізичного створення. 

При реальному моделюванні на базі представлень людини про реальні 

об’єкти створюються різні наочні моделі, що відображають явища і процеси, 

що протікають в об’єкті, використовується можливість дослідження різних 

характеристик або на реальному об’єкті цілком, або на його частині. Такі 

дослідження можуть проводитися як в об’єктах, що працюють у нормальних 

режимах, так і при організації спеціальних режимів для оцінки характеристик, 

які цікавлять дослідника. 

Моделі можна розділити на: 

- аналогові – ґрунтується на застосуванні аналогій різних рівнів; 

- зображувальні – можуть бути у вигляді тексту, який описує систему, 

блок-схему, графи, таблиці; 

- математичні (аналітичні) – формалізуються у вигляді математичних 

виразів опису системи [6]. 

Основні елементи математичної моделі системи масового обслуговування 

зображені на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структура СМО 
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Згідно рис. 1 математична модель системи масового обслуговування 

включає такі елементи: 

- вхідний потік вимог, що надходять на обслуговування; 

- черга, яка складається з вимог, що очікують на обслуговування; 

- система обслуговування; 

- вихідні потоки обслужених, втрачених вимог та вимог, що надходять 

на повторне обслуговування; 

- характеристики якості системи; 

- механізм (дисципліна) обслуговування. 

Для аналізу випадкових процесів з дискретними станами зручно 

користуватися геометричною схемою, так званим графом станів. Для 

подальшого розрахунку характеристик ефективності роботи систем масового 

обслуговування необхідно визначити, окрім можливих станів системи, також 

ймовірність настання цих станів, які називають граничними ймовірностями 

системи [8]. 

Одноканальні СМО з відмовами: СМО містить один обслуговуючий канал. 

На вхід надходить  найпростіший потік заявок з інтенсивністю . Створення 

черги не допускається. Якщо заявка застала обслуговуючий канал зайнятим, то 

вона покидає систему. Час обслуговування заявки є випадкова величина, яка 

підпорядковується експоненціальним законом розподілення з параметром . 

Середній час обслуговування однієї заявки  = 1/ . 

Можливі стани СМО  (канал вільний) і  (канал зайнятий).  

Нас цікавлять наступні показники ефективності роботи СМО:  

1) абсолютна пропускна здатність А (середня кількість заявок, яке СМО 

може обслужити в одиницю часу) розраховується за формулою 1: 

,     (1) 

де  – ймовірність відмови. 
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2) відносна пропускна здатність Q (відношення середнього числа 

обслуговуваних в одиницю часу заявок до середнього числа надійшли за цей 

час заявок) розраховується за формулою 2: 

,     (2) 

де λ – інтенсивність потоку. 

3) ймовірність відмови  (ймовірність того, що заявка покине СМО 

необслуженої). 

Розмічений граф стану одноканальної СМО з відмовами має наступний 

вигляд (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Граф стану одноканальної СМО з відмовами 

 

Одноканальні СМО з необмеженою чергою: СМО містить один 

обслуговуючий канал. На вхід надходить найпростіший потік заявок з 

інтенсивністю . Якщо заявка застала обслуговуючий канал зайнятим, то вона 

встає в чергу і чекає початку обслуговування. 

Можливі стани СМО  (канал вільний),  (канал зайнятий, черги немає), 

 (канал зайнятий, у черзі одна заявка),  (канал зайнятий, у черзі дві заявки) і 

т. д. 

Середній час перебування заявки в системі обраховується за формулою 3: 

 ,     (3) 

де  – середнє число заявок в системі. 

Середнє число заявок в черзі обчислюється за формулою 4: 

 ,   (4) 

де  – середнє число обслуговуваних заявок. 

Розмічений граф станів одноканальної СМО з необмеженою чергою має 

наступний вигляд (рис. 3): 
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Рисунок 3 – Граф стану одноканальної СМО з необмеженою чергою 

 

Одноканальні СМО з обмеженою чергою: СМО містить один 

обслуговуючий канал. На вхід надходить найпростіший потік заявок з 

інтенсивністю  . Якщо заявка застала обслуговуючий канал зайнятим, то вона 

встає в чергу і чекає початку обслуговування. Число місць в черзі обмежена і 

дорівнює m. Якщо заявка застала обслуговуваний канал зайнятим і в черзі 

немає вільних місць, то вона залишає систему необслуженою. 

Можливі стани СМО  (канал вільний),  (канал зайнятий, черги немає), 

  (канал зайнятий, у черзі одна заявка),  (канал зайнятий, у черзі дві 

заявки), ...,  (канал зайнятий, в черзі m заявок). 

Відносна пропускна спроможність розраховується за формулою 5: 

Q = 1 -  1-  ,    (5) 

де  – ймовірність відмови. 

Абсолютна пропускна здатність розраховується за формулою 6: 

А =       (6) 

Розмічений граф одноканальної СМО з обмеженою чергою має наступний 

вигляд (рис. 4): 

 

Рисунок 4 – Граф стану одноканальної СМО з обмеженою чергою 

 

Багатоканальні СМО з відмовами (завдання Ерланга): СМО містить n 

обслуговуючих каналів. На вхід надійшов найпростіший потік заявок з 

інтенсивністю . Створення черги не допускається. Якщо заявка застала всі 

обслуговувати канали зайнятими, то вона залишає систему. Якщо в момент 
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надходження вимоги є вільний канал, то він негайно приступає до 

обслуговування виникаючих вимог. Кожен канал може одночасно 

обслуговуються тільки одна вимога. Всі канали функціонують незалежно. 

Час обслуговування заявки є випадкова величина, яка підпорядковується 

експоненціальним законом розподілення з параметром . Середній час 

обслуговування однієї заявки  = 1/ . 

Можливі стани СМО  (всі канали вільні),  (один канал зайнятий, решта 

вільні),   (два канали зайняті, інші вільні), ...,  (всі канали зайняті). 

Приведена інтенсивність потоку заявок (інтенсивність навантаження 

каналу) . 

Нас цікавлять наступні показники ефективності роботи СМО: 

1) абсолютна пропускна здатність А (середня кількість заявок, яке СМО 

може обслужити в одиницю часу); 

2) відносна пропускна здатність Q (відношення середнього числа 

обслуговуваних в одиницю часу заявок до середнього числа надійшли за цей 

час заявок); 

3) ймовірність відмови  (ймовірність того, що заявка покине СМО 

необслуженої); 

4)  (ймовірність того, що всі обслуговуючі канали вільні); 

5)  (ймовірність того, що в системі  вимог); 

6) середнє число вільних від обслуговування каналів ; 

7) коефіцієнт простою каналів ; 

8) середнє число зайнятих обслуговуванням каналів ; 

9) коефіцієнт завантаження каналів . 

Розмічений граф станів багатоканальної СМО з відмовами має наступний 

вигляд (рис. 5): 

 

Рисунок 5 – Граф стану багатоканальної СМО з відмовами 
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Багатоканальні СМО з необмеженою чергою: СМО містить n 

обслуговуючих каналів. На вхід покупців найпростіший потік заявок з 

інтенсивністю . Якщо в момент надходження вимоги є вільний канал, то він 

негайно приступає до обслуговування. Кожен канал може одночасно 

обслуговувати тільки одну вимогу. Всі канали функціонують незалежно. Якщо 

заявка застала всі обслуговуючі канали зайнятими, то вона встає в чергу і чекає 

початку обслуговування. 

Можливі стани СМО  (всі канали вільні),  (один канал зайнятий, решта 

вільні),  (два канали зайняті, інші вільні), ...,  (всі канали зайняті), (всі 

канали зайняті, в черзі одна заявка),  (всі канали зайняті, в черзі дві заявки) 

і т. д. 

Приведена інтенсивність потоку заявок . 

Середній час перебування заявки в системі обчислюється за формулою 7: 

=  .      (7) 

Розмічений граф станів багатоканальної СМО з необмеженою чергою має 

наступний вигляд (рис. 6): 

 

Рисунок 6 – Граф станів багатоканальної СМО з необмеженою чергою 

 

Багатоканальні СМО з обмеженою чергою: СМО містить n обслуговуючих 

каналів. На вхід надходить найпростіший потік заявок з інтенсивністю . Якщо 

в момент надходження вимоги є вільний канал, то він негайно приступає до 

обслуговування. Кожен канал може одночасно обслуговувати тільки одна 

вимога. Всі канали функціонують незалежно. Якщо заявка застала всі 

обслуговуючі канали зайнятими, то вона встає в чергу і чекає початку 

обслуговування. Число місць у черзі обмежена і дорівнює m. Якщо заявка 

застала всі обслуговуючі канали зайнятими і в черзі немає вільних місць, то 

вона залишає систему не обслуженою. 
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Можливі стани СМО  (всі канали вільні),  (один канал зайнятий, решта 

вільні),  (два канали зайняті, інші вільні), ..., Sn (всі канали зайняті),  (всі 

канали зайняті, в черзі одна заявка),  (всі канали зайняті, в черзі дві заявки), 

...,  (всі канали зайняті, в черзі m заявок). 

Приведена інтенсивність потоку заявок . 

Середнє число заявок в системі обраховується за формулою 8: 

 =  +  ,     (8) 

де  – середнє число очікуваних заявок. 

Розмічений граф станів багатоканальної СМО з обмеженою чергою має 

наступний вигляд (рис. 7): 

 

Рисунок 7 – Граф станів багатоканальної СМО з обмеженою чергою 

Отже, однією з найголовніших задач, що виникають на стадії проектування 

СМО, є оцінка різних варіантів її структури з метою знаходження найбільш 

раціонального рішення. Проведення порівняльної оцінки розроблених варіантів 

структури СМО без глибокого кількісного аналізу впливу випадкових факторів 

на динаміку функціонування такої системи може призвести до грубих 

прорахунків. На практиці відомі випадки, коли порівняння варіантів структури 

для умов «нормального» функціонування системи не давало можливості 

одержати їхню об’єктивну оцінку. Таким чином можна зробити висновок, що 

дослідження СМО можуть дати найкращі та об’єктивні результати тоді, коли 

проводяться з урахуванням можливості виникнення збурень у процесі їх 

функціонування. Звичайно, найкращі результати досліджень можна було б 

отримати у роботі з природнім об’єктом. Але експерименти на натурних 

моделях більшості СМО є практично недоцільними як із причини підвищених 

витрат ресурсів на проведення досліджень, так і можливих наслідків хибних 
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результатів. Аналітичні методи досліджень таких систем є досить складними, а 

їх результати досліджень не завжди є адекватними у силу спрощень 

аналітичних моделей, які проводяться з метою скорочення обсягу обчислень. 

Отож, у процесі досліджень СМО широке застосування знаходять різні методи 

математичного моделювання процесів масового обслуговування на ЕОМ. 

Особливо розповсюдженим методом такого моделювання є метод 

статистичного моделювання. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено проблеми впливу інновацій на ефективність діяльності 

підприємств, проаналізовано переваги та недоліки різних моделей інноваційної 

активності промислових підприємств, здійснено оцінку основних факторів, що 

стимулюють запровадження інновацій, досліджено вплив технологічних 

нововведень на показники витрат ресурсів виробництва на основі економіко-

математичного моделювання. 

Ключові слова: інноваційна модель, інноваційна активність підприємства, 

інновації, конкурентоспроможність, ефективність діяльності. 

Невід’ємним інструментом підвищення ефективності промислового 

виробництва є активізація інноваційної діяльності, заснована на застосуванні 

нових технологій і створенні ефективних механізмів упровадження інновацій. 

Інновація виступає одним з головних факторів економічного зростання, який 

впливає на його уміння пристосовуватися до особливостей сучасної 

конкуренції та швидких змін ринкового середовища, своєчасно реагувати на ці 

зміни, визначати стратегічні напрями діяльності, зокрема такі, як використання 

досягнень науково-технічного прогресу. 

Виробництво конкурентоспроможної продукції в сучасних умовах 

можливо лише на інноваційній основі, створення якої, в свою чергу, потребує 

забезпечення надходження сталих інвестиційних потоків [1]. 

Переважно, дослідники одностайні, що в результаті використання новітніх 

технологій не тільки збільшується прибуток фірм, що володіє ними, а й 

підвищується продуктивність праці, заробітна плата, також підвищується якість 

соціального життя. Отже, інновації породжують позитивні зовнішні явища для 

суспільства. Однак, інноваційні проекти потребують великих затрат та 
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підвищують загальні ризики, приватні інвестиції в них зазвичай нижчі, ніж 

соціально оптимальні. Постає проблема дослідження фірм, які можуть бути 

успішними новаторами. Інша актуальна проблема, яка потребує детальне 

дослідження - оцінка впливу нових технологій на підвищення ефективності 

діяльності промислового підприємства.  

Одним із основних напрямів діяльності для вирішення проблеми оцінки 

кількісного впливу нових технологій на підвищення ефективності виробництва 

та зростання ефективності роботи промислових підприємств є впровадження 

нововведень, які забезпечують технологічний розвиток підприємств, сприяють 

переходу до якісно нового рівня споживання ресурсів [2]. 

Актуальною є проблема оцінки впливу технологічних нововведень на 

зростання ефективності виробництва і на цій основі управління інноваційно 

інвестиційною діяльністю у напрямку зниження ресурсомісткості продукції. 

Вивчення такого впливу допоможе з’ясувати сукупність факторів, від яких 

залежить розвиток інноваційної діяльності. Серед найважливіших виділяють 

інноваційну активність, інноваційних підприємців, світовий поріг знань, 

інноваційний клімат, інноваційні фінансові ресурси [3]. 

Тому метою даної роботи є оцінка найважливіших ознак інновацій 

українських промислових підприємств, визначення особливостей існуючих 

моделей інноваційної активності підприємств, їх недоліків і переваг. 

Дослідження впливу технологічних нововведень на підвищення ефективності 

виробництва шляхом визначення  закономірностей взаємодії інноваційної і 

виробничої діяльності промислового підприємства та визначення кількісного 

впливу впроваджених нових технологій на зниження ресурсомісткості 

продукції.  

Вивченню основних моделей інноваційної активності та особливостей їх 

впровадження, поширення інновацій на промислових підприємствах, 

присвячено дослідження Т.В. Гринько, Т.С. Клебанової, В.П. Нєвежина, 

Е.І. Шохіної та ін.  
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О.І. Юдіна досліджує проблему встановлення й надання математичного 

пояснення закономірностей взаємодії показників інноваційної та виробничої 

діяльності, оцінює кількісний вплив нових технологій на зростання 

ефективності роботи промислових підприємств. Грунтовний аналіз 

інноваційного господарського механізму представлено в працях П. Шеко.  

Моделювання інноваційної активності широко представлено в 

дослідженнях І. Лук’яненко, Ю . О. Городніченко та ін. 

Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до управління 

розвитком інноваційним потенціалом підприємства, а також формування і 

розвиток технологічної конкурентоспроможності підприємств посилили інтерес 

до удосконалення досвіду в цій галузі інноваційного управління. Не достатньо 

вивчено проблему розробки заходів щодо реалізації моделей інноваційної 

активності на промислових підприємствах і поліпшення результатів роботи 

промислового сектора економіки. 

Отже, розгляд питань узагальнюючого аналізу тенденцій впровадження 

моделей інноваційного розвитку промислових підприємств, набуває особливого 

значення і потребує подальших досліджень. 

Під поняттям «інновація» розуміють процес упровадження новацій у 

виробництво, а також результат цього процесу у вигляді нового матеріального 

або нематеріального продукту. Технологічні нововведення сприяють 

удосконаленню техніко-технологічної бази суб’єктів господарювання, 

формуванню нових технологічних укладів і розвитку соціально-економічних 

систем. [2]. 

Тому нововведення, інноваційна діяльність – це основа підвищення 

ефективності функціонування та конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання.  

До основних моделей впровадження та поширення інновацій на 

промислових підприємствах відносяться: 

- інновації продукції; 

- інновації технологічних процесів; 
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- інновації персоналу; 

- інновації управлінської діяльності;  

- інновації в культуру [1]. 

Інноваційна діяльність підприємств передбачає:  

- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,  

- використання нових знань,  

- упровадження нової техніки і технології,  

- організаційно технологічну підготовку виробництва,  

- інвестування нововведень,  

- виробництво і реалізацію інновацій [2]. 

Технологічний розвиток стає все важливішим визначальним фактором 

зростання та добробуту країни.  

Вибір тієї чи іншої моделі підвищення інноваційної активності 

підприємства залежить від багатьох факторів, тому для успішного та 

ефективного її впровадження необхідно серйозно ставитися до її вибору. 

Технологічна інноваційність промислового виробництва займає ключове 

місце, оскільки уособлює потенційні можливості промисловості щодо 

інноваційного впливу як на власне виробництво, так і економіку інших галузей. 

Яка б модель інноваційного процесу не застосовувалась на підприємстві для 

розробки нововведення, важливим критерієм є ступінь її новизни. Саме від 

новизни інновації залежить конкурентоспроможність нововведення. 

Однак за умов вільного ринку інвестиції в інновації є меншими ніж 

соціально оптимальні, водночас інновації створюють позитивні зовнішні дії. 

Тому необхідна відповідна урядова політика для сприяння розвитку нових 

технологій приватними фірмами. Необхідною (але недостатньою) умовою є 

створення макроекономічного середовища, сприятливого для розвитку 

підприємства. Вживаючи відповідну політику, уряд може пом’якшити можливі 

ризики на ринку і навіть допомогти фірмі, яка зробила «технологічний 

стрибок». Крім того створення сприятливого для інвестицій економічного 

середовища, фінансова підтримка нових ідей дуже допомагає. 
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Однак, щоб зробити цю підтримку більш ефективною, уряд повинен 

інвестувати у фірми з вищою ймовірність успіху. Для вибору цих фірм важливо 

знати їх характерні риси. Непрямі заходи підтримки, такі як податкові пільги в 

межах вільні економічні зони виявляються неефективними. Необхідна 

мікроекономічна програма субсидій, яка на рівні фірми дозволить зменшити 

ризик розвитку нового продукту або технології.  

У контексті розгляду інноваційної моделі впровадження нововведень в 

управлінську діяльність, слід відзначити, що підставою для управлінських 

інновацій є зміна завдань, які розв’язує підприємство, що, в свою чергу, 

викликано об'єктивними причинами, які відбуваються в зовнішньому 

середовищі його функціонування.  

Впровадження організаційно-економічного механізму управління 

реалізацією інноваційної ресурсозберігаючої політики на промисловому 

підприємстві дозволить вирішувати такі основні завдання [1]: 

1) проводити постійний моніторинг виникаючих на підприємстві 

виробничих, соціальних, економічних та екологічних проблем, вирішення яких 

може бути забезпечене за рахунок інноваційного ресурсозбереження, сприяти 

своєчасному їх вирішенню або забігати виникненню; 

2) здійснювати оптимізацію витрат ресурсів на підприємстві при 

розробленні нових промислових виробів, вдосконаленні існуючих, підвищувати 

рівень організації виробництва, продуктивності праці, покращувати її умови 

тощо за рахунок всеохоплюючого інноваційного ресурсозбереження; 

3) проводити економічну оцінку результатів ресурсозбереження на 

підприємстві, у тому числі за окремими комплексами інноваційних 

ресурсозберігаючих заходів, видами ресурсів, визначати конкретний внесок у 

загальний результат ресурсозбереження окремих підрозділів підприємства та 

працівників; 

4) зацікавити працівників підприємства, перш за все проектувальників 

нових виробів, у постійному пошуку та реалізації резервів ресурсозбереження 

на всіх етапах життєвого циклу промислової продукції шляхом створення 

ефективної системи економічних санкцій та заохочень; 
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5) мінімізувати витрати підприємства на ухвалення складних 

управлінських рішень з інноваційного ресурсозбереження шляхом створення та 

організації діяльності відповідних робочих груп з різних фахівців, які 

забезпечують узгодження різних аспектів та можливостей ресурсозбереження 

на всіх етапах життєвого циклу промислового виробу та є ефективними 

тимчасовими організаційними структурами, доцільними для застосування при 

вирішенні подібних завдань; 

6) максимізувати прибуток промислового підприємства за рахунок 

систематичного виявлення та використання наявних резервів ресурсо-

збереження, посилити його позиції на ринку шляхом підвищення рівня 

конкурентоспроможності виготовлюваної ним продукції. 

Основними чинниками, які перешкоджають впровадженню управлінських 

інновацій на підприємствах, є: 

- відсутність в достатньому обсязі фінансових можливостей для 

формування управлінського потенціалу; 

- недостатня кваліфікація управлінського персоналу; 

- відсутність інформації про ефективні нововведення у сфері управління та 

можливості одержати кваліфіковану допомогу і консультації. 

Дослідження впливу технологічних нововведень на показники витрат 

ресурсів доцільно здійснювати за допомогою методів економіко-математичного 

моделювання шляхом вимірювання кількісної зміни величини цих показників 

від коливання обсягів інвестицій на впровадження нових технологій. 

Для порівняння параметрів виробничої та інноваційної діяльності в 

процесі моделювання, забезпечення можливості їх зіставлення і реальної оцінки 

в часі доцільно розрахувати відносні показники або коефіцієнти інвестицій в 

інновації, витрат ресурсів і результатів виробництва.  

Рівень або коефіцієнт інвестицій у нові технології (технологічні 

нововведення) обчислюється як відношення суми витрат на впровадження 

нових технологій до виручки від реалізації виробленої продукції:  

КIT =ІТ / В, 
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де КІТ – коефіцієнт обсягу інвестицій у нові технології, грн/ грн;  

ІТ – сума інвестицій на впровадження сучасних технологій, грн/ грн;  

В – виручка від реалізації виробленої продукції, грн.  

Вагомими критеріями оцінки економічної ефективності й витрат ресурсів 

виробництва є показники продуктивності та фондоозброєності праці, фондо- і 

матеріаломісткості, які в значній мірі визначають собівартість виробництва, а 

також операційні витрати з реалізованої продукції. Отже, досліджувані 

показники витрат й ефективності виробництва такі:  

- матеріаломісткість,  

- фондомісткість,  

- операційні витрати із реалізованої продукції,  

- собівартість виробництва у розрахунку на одну гривню реалізованої 

продукції,  

- рентабельність продукції,  

- продуктивність, 

- фондоозброєність праці. 

Вплив технологічних нововведень на економічні показники промислового 

підприємства визначають за допомогою створення економіко-математичних 

моделей кореляційної залежності, які дають змогу встановити ступінь 

взаємозалежності досліджуваних параметрів, виявити і математично описати 

закономірності їх зв’язків. 

Дослідження математичних моделей взаємодії виробничого процесу й 

процесу інвестування технологічних нововведень дозволяє встановити, що 

застосовування нових технологій на промислових підприємствах сприяє: 

- зниженню матеріальних витрат, зниженню собівартості виробництва; 

- зростанню показника фондомісткості продукції, що можна пояснити 

техніко-технологічним оновленням виробництва.  

У свою чергу збільшення фондомісткості впливає на підвищення 

фондоозброєності та продуктивності праці, а зниження матеріальних витрат 
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забезпечує зменшення собівартості продукції, а також збільшення прибутку 

суб’єктів господарювання (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Вплив технологічних нововведень на ефективність процесу 

виробництва на промисловому підприємстві [2] 

 

Інноваційна діяльність, спрямована на розробку й застосування 

технологічних нововведень, крім безпосереднього впливу на показники 

ресурсомісткості (фондомісткості та матеріаломісткості) виробництва здійснює 

непрямий вплив на кінцеві результати функціонування підприємства за рахунок 

зростання показників економічної ефективності. Так, зниження рівня 

матеріальних витрат впливає на зменшення собівартості продукції, а 

підвищення фондомісткості збільшує рівень фондоозброєності праці, який 

зумовлює зростання її продуктивності. Дана динаміка вказаних економічних 

показників впливає на зростання обсягу виробництва, прибутку, а отже, і 

підвищення ефективності функціонування промислових підприємств. 

На сучасному етапі інновації та прогресивні технології відіграють 

провідну роль у забезпеченні ефективності виробництва й 

конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на 

міжнародному ринку, оскільки сприяють зниженню витрат ресурсів, зростанню 

продуктивності праці, а також підвищенню якості й рентабельності продукції. 
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Низький рівень інноваційної активності персоналу промислових підприємств 

України стає прямою загрозою економічній безпеці держави в умовах 

міжнародної конкуренції та глобалізації світової економіки. 

Переважна більшість українських промислових підприємств мають 

морально та фізично застарілу техніко-технологічну базу і, як наслідок, – 

низьку рентабельність виробничої діяльності, потребують техніко-

технологічного переозброєння і вдосконалення інструментарію управління 

ефективністю виробництва на основі оцінки, прогнозування та планування 

обсягу інвестицій у технологічні нововведення. 

Розрахунки на основі економетричних моделей показали, що 

підприємства-експортери та підприємства з найбільшими прибутками та 

фондам заробітної плати є одночасно і найбільш успішними в здійсненні 

інновацій і схильними до інновацій. Такі підприємства повинні мати пріоритет 

на підтримку держави. Водночас непрямі методи підтримки діяльності 

підприємств, наприклад звільнення (або зменшення) від оподаткування у 

вільних економічних зонах, є неефективними і не можуть використовуватись як 

інструменти стимулювання інноваційної діяльності українських підприємств. 
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Розкрито сутність інноваційної діяльності в будівельній галузі, її 

особливості та переваги, представлено етапи впровадження інноваційних 

технологій на підприємствах, досліджено причини малого темпу розвитку 

впровадження модернізацій на будівельних підприємствах України. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні технології, модернізація, 

будівельні підприємства, ефективність, розвиток. 

Україна, як індустріальна держава повинна забезпечувати 

конкурентоспроможність на етапі соціально-економічному розвитку держави та 

її господарства. Одним із основних критеріїв є саме розвиток інноваційної 

діяльності у сферах господарського життя країни. Сучасна орієнтованість 

економіки відображується в модернізації технологій та досягненні вищого 

рівня активності вітчизняних підприємств в інноваційній діяльності.  

Будівництво вважається однією із головних ланок господарства країни, яка 

має суттєвий вплив на всю систему господарювання та її результативність. 

Будівельна галузь вміщує в себе такі елементи, як нові виробничі та 

невиробничі основні засоби, що вже здані в експлуатацію. Окрім того, дана 

галузь здійснює їх технічне переозброєння та реконструкцію. Отже, будівельна 

сфера має за головну мету оновлення основних засобів держави та їх 

розширене відтворення. Ця сфера є каталізатором економіки держави, адже 

здійснюючи своє завдання, вона реалізує та втілює в життя інвестиції в усіх 

сферах економіки.  
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Сфера будівництва найбільше відчуває зміцнення та розвиток економіки, 

адже відбувається збільшення капіталовкладень в основні фонди. Зростають 

темпи житлового та соціально-культурного будівництва, що призводить до 

покращення рівня життя населення та збільшення робочих місць. 

Виходячи з цього, утворення сприятливих умов для підвищення 

інноваційної активності є сприятливими для будівельної галузі, так як розвиток 

цієї господарської сфери послужить прискорювачем для економічного 

зростання [1].  

Дослідженням проблем інноваційної діяльності будівельної галузі України 

та оцінкою поточного стану будівельного сектору займались такі науковці, як 

О. М. Вовк, В. М. Шашко, О. П. Бубенко, Т. П. Норкіна, З. О. Скрабун. Так, в 

роботі О. М. Вовк та В. М. Шашко було розглянуто «екологічне будівництво», 

як один з найперспективніших напрямків розвитку будівельної сфери. Окрім 

того, О. П. Бубенко оцінив поточний стан будівельного сектору України та 

відокремив інноваційні складові, які сприяють підвищенню його ефективної 

діяльності. Окрім того, він вважав, що саме будівельна сфера є найбільш 

сприятливою до базових модернізацій, оскільки традиційна діяльність не є 

конкурентоспроможною, не забезпечує зменшенню строків будівництва, 

поліпшенню якості будівельних об’єктів. 

В сфері інноваційної діяльності будівельної сфери, не дивлячись на велику 

кількість досліджень, умови, в яких вони працюють, відрізняються динамізмом, 

тому, щоб визначити їх здатність до потенційного розвитку з’являється 

необхідність здійснення аналізу сучасного стану та прогнозів збільшення 

інноваційної активності у будівництві, що і аргументує високу актуальність 

даної теми для дослідження.  

Метою даної статті є дослідження інноваційної галузі будівельних 

підприємств, їх активності до модернізацій для визначення потенціалу їх 

розвитку, а також аналіз інвестиційного розвитку економіки та науки в 

будівельній галузі України. 
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Сталий стратегічний розвиток  сфери будівництва стає неможливим без 

постійного активного освоєння та впровадження інноваційних технологій. Щоб 

забезпечити постійний розвиток будівельним підприємствам потрібно 

безперервно покращувати та перетворювати послуги, продукцію, займатись 

постійним удосконаленням управлінських та виробничих функцій на базі 

інноваційних технологій. Тому, спроможність впроваджувати модернізацію є 

необхідною ознакою  підприємств будівельної галузі, яка забезпечує 

конкурентоспроможність на ринкових умовах [2]. 

Розглянемо інновації, як системне поняття, що застосовується на 

будівельних підприємствах, використовуючи сім рис, які йому притаманні: 

- абсолютна новизна та новизна за будь-якими властивостями, що є 

найбільш характерною рисою інновацій; 

- вперше застосоване на даному будівельному підприємстві у виробничу 

або іншу діяльність; 

- зміна в технології виробництва, організації праці та управлінні, в 

продукті чи техніці; 

- механізм, який задовольняє потреби індивідуумів, колективів, окремих 

громадян за допомогою нових продуктів, механізмів, способів, або їх 

формування; 

- нововведення, що реалізуються на практиці повинні мати економічну 

форму; 

- інновації мають на меті забезпечення ефекту приросту; 

- інновація має подвійний характер, що являє собою єдність корисного та 

вартісного характеру. 

Інновації в будівельній сфері мають цільову функцію – вона повинна 

задовольняти старі індивідуальні та колективні потреби, або формувати нові.  

Залучення нових технологій в управління чи їх виробництво вносять зміни до 

якісних характеристик виробничої та управлінської системи будівельних 

підприємств. Чим більша кількість новацій, що були впроваджені, тим якісніші 

зміни в суспільно-виробничій системі. До поняття «новація» відносять не 
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тільки технології та техніки, а й усі явища в таких сферах, як: організаційна, 

фінансова, соціальні, навчальна та наукова. Новаційними удосконаленнями, є 

будь-які, що забезпечують підвищення об’ємів та темпів виробництва, 

зменшують кількість затрат на виробництво одиниці продукції та покращують 

якість життя [3].  

Відзначимо, що для того, щоб використання будівельними підприємствами 

інноваційних технологій було успішним та тривалим, їх потрібно 

впроваджувати поступово, проходячи необхідні етапи їх становлення. 

Розглянемо більш детальніше, як відбувається процес впровадження 

інноваційних технологій та модернізацій на будівельних підприємствах.  

Першим етапом є чітке усвідомлення необхідність у впровадженні 

інноваційних процесів усіма учасниками, що передбачає потребу в 

спостереженні та аналізі послуг, які надають будівельні підприємства, 

вирахуванні показників даних досліджень. Результатом такої діяльності має 

бути розуміння працівників, що дана діяльність підприємства не відповідає 

науково-технічному прогресу та розвитку суспільства. 

На другому етапі відбувається формування творчої групи з робітників 

даного підприємства, яка розробляє проект, де формуються усі ідеї та  

виявляються усі недоліки та проблеми, що потребують їх вирішення. Даний 

проект актуалізується та обговорюється. Тобто відбувається розуміння змісту 

інновацій; вивчення нормативно-правової бази, для можливості їх 

упровадження; огляд інноваційних технологій, що є добре відомими; процес 

відбору технології, які можуть реально втілитись на даному будівельному 

підприємстві та забезпечення сприятливого результату інноваційного процесу, 

що послужить інструментом для розв’язання актуальної проблеми цього 

підприємства [4].  

Третій етап характеризується проектуванням нововведення.  Творча група 

займається вивченням майбутньої перспективи та способами досягнення 

поставленої мети. Проект повинен містити в собі мету, завдання та основні дії 

для реалізації нових ідей, прописуються усі необхідні ресурси, за допомогою 
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яких відбуватиметься досягнення поставлених цілей, а також уточнюються 

методи для виявлення ефективності інновацій, що будуть впровадженні у 

діяльність підприємства.  

Четвертий етап – процес освоєння нових методик та технологій. На даному 

етапі враховується готовність працівників підприємства та їх підтримка 

нововведень, що будуть використовуватись та створення сприятливого 

середовища для роботи усіх учасників інноваційного процесу. 

На п’ятому етапі визначається рівень підготовки суб’єктів інноваційного 

процесу в нових, незвичних для них умовах та формується стратегія 

управління. Від готовності учасників інноваційної діяльності напряму залежить 

результативність нових технологій. Отже, досить важливим пунктом є процес 

навчання працівників, де вони матимуть можливість знайомляться з новими 

механізмами пошуково-дослідницької роботи та модернізацій [5]. 

Шостий етап є ключовим, адже на ньому відбувається упровадження 

інновацій в діяльність підприємства та визначення результативності його 

здійснення. Цей етап характеризується безпосереднім здійсненням інноваційної 

діяльності та технологій у роботу підприємства будівельної галузі. 

Здійснюється процес будівництва та виконання різних будівельних робіт з 

використанням модернізацій. Наприкінці даного етапу інформуються усі 

замовники та потенційні клієнти про використання на підприємствах 

інноваційних технологій. 

На сьомому етапі, який є заключним, оцінюється ефективність 

впровадження в діяльність підприємства інновацій.  Результативність 

оцінюється вищим керівництвом, яке порівнює прибуток, що було отримано, з 

витратами, які були використані на дану технологію будівництва. Також 

аналізується зміна в кількості клієнтів, що залучились унаслідок упровадження 

модернізацій. Якщо результат нової діяльності є прибутковим, підприємство 

продовжує їх використовувати та здійснює пошук нових. 
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Слід відмітити, що на теперішній час темпи, за якими відбувається 

інноваційний розвиток підприємств будівельної сфери в Україні є досить 

повільними, основними причинами якого є: 

- мале бюджетне фінансування на наукові дослідження; 

- правова база є неврегульованою; 

- міжнародний досвід здійснення інноваційних проектів та наукових 

розробок є обмеженим та малодоступним; 

- інноваційно-інвестиційна інфраструктура має низький рівень розвитку; 

- працівники підприємств мають низький рівень інноваційної культури; 

- умови для взаємодії між іншими будівельними підприємствами та 

науковими організаціями є дуже складними. 

Однак, не можна говорити про те, що будівельний сектор в Україні є так 

званим «законсервованим» та не сприймає інноваційні процеси. В результаті 

досліджень було встановлено, що дана сфера впроваджує інноваційні методики 

в деяких секторах своєї діяльності [6]. 

Сектор проектування використовує нові інноваційні проекти та 

модернізовані дослідно-конструкторські розробки. Сектор будівельного 

виробництва застосовує новітні техніки та технології, обладнання, вироби та 

різні сучасні будівельні матеріали. Сектор організації та управління 

будівництвом упроваджує сучасні прогресивні техніки управління та 

організації виробництва, за допомогою якого запроваджується функціонування 

будівельного процесу на новому, більш ефективному рівні. 

Інноваційна діяльність в Україні на сьогоднішній день найбільше проявляє 

себе в процесі заміщення морально застарілого обладнання на більш актуальне. 

Але для забезпечення конкурентоспроможності на ринку в майбутньому цього 

не є достатньо. Оскільки, будівельні підприємства повинні надавати значну 

увагу не тільки заміні обладнання, але й модернізувати технологію процесу 

будівництва в загальному.  

Вітчизняний досвід показує, що чинниками, які уповільнюють залучення 

інноваційних технологій майже однакової важливості є: недостатня 
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кваліфікованість робітників, неспроможність керівників до раціонального 

аналізу необхідності застосування нових технологій, інноваційна культура, яка 

знаходиться на неналежному рівні та психологічний клімат підприємства. 

Виявлено, що головна проблема для здійснення модернізації на підприємствах 

відображена в працівниках, які не готові пристосовуватись до сучасних умов та 

звикли працювати за чітко установленими правилами. В умовах сьогодення в 

будівельних підприємствах України є гостра необхідність до генерування та 

впровадження модернізацій та переходу до інноваційного розвитку [7]. 

Для того, щоб керівники будівельних підприємств долали перешкоди на 

шляху до залучення інноваційних технологій потрібно дотримуватись 

наступних правил: 

1. Створити необхідну групу креативних людей, які зможуть працювати 

з інноваціями. Необхідно підійти досить відповідально до їх виявлення та  

згуртування. Саме здатність мислити дивергентно впливає на позитивне 

генерування інноваційних ідей. 

2. Умотивувати групу. Ефективність інноваційного процесу 

підвищується саме через мотивування матеріальним чи нематеріальним 

методом. 

3. Чітко спланувати роботу, відповідально підійти до визначення цілей 

та контролю над поставленими задачами в майбутньому. 

4. Здійснювати контроль над планами інноваційної політики і їх 

тактичним та стратегічним здійсненням за допомогою спеціально утворених 

критеріїв оцінювання.  

Варто зазначити, що будівельні підприємства, які ступили на шлях 

модернізації набагато збільшують свою конкурентоспроможність, маю 

стабільну ринкову позицію та покращують якість робіт та послуг, що 

надаються [8]. 

Отже, процес розвитку виробництва, його засобів та методів, набуває 

швидких темпів, в результаті це призводить до збільшення конкуренції. Тому 

підприємства будівельної галузі повинні турбуватись про те, як залишатись 
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конкурентоспроможними. На теперішній час, конкурентна діяльність між 

підприємствами зумовлена саме використанням інноваційних технологій. Лише 

ті підприємства, які модернізують свою діяльність та стали на шлях 

інноваційного розвитку відзначаються своєю успішною діяльністю на ринку. 

Так як залучення інноваційних технологій дозволяє суттєво скоротити час та 

витрати на будівельну діяльність, використовувати екологічні матеріали, що 

дає можливість поліпшити екологічний стан. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

У статті проведений огляд публікацій, присвячених проблемам необхідності 

наукового обґрунтування і підвищення ефективності управлінських рішень при 

формуванні кадрової політики підприємств і організацій, що пов'язано з 

об'єктивними умовами розвитку економіки. Узагальнено існуючі методи 

управління трудовими ресурсами, проведено аналіз еволюційних змін в 

економічному просторі й умов функціонування підприємств, визначено 

особливості здійснення управління персоналом в сучасних умовах. 

Ключoві слoвa: трудові ресурси, методи управління, кадрова політика, модель, 

інноваційні технології. 

В сучасних умовах розвитку економічних відносин, що характеризуються 

зростанням впливу глобалізаційних процесів на всі сфери діяльності 

підприємства, підвищенням ролі соціальної відповідальності менеджменту, 

перманентним оновленням підходів до управління, особливого значення 

набувають питання всебічного розвитку персоналу як втілювача управлінських 

ініціатив у практичну діяльність підприємства. Оптимізація систем підбору, 

розподілу і використання персоналу для кожного підприємства або організації є 

найбільш важливою ланкою в роботі. Зміни в економіці висувають нові вимоги 

до управління соціально-економічними системами, в тому числі із 

застосуванням прогресивних інформаційних технологій, в зв'язку з цим, 

приділяється більше уваги ролі людського фактора в цих системах.  В даний 

час нові інформаційні технології впроваджуються в різні сфери сучасної 

діяльності людини. Не є винятком і сфера підбору кадрів. Однак, існуючі 

інформаційні системи в цій галузі не завжди задовольняють вимогам та 

завданням підбору, підготовки та управління кадровим потенціалом. Так, 
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наприклад, інформаційні системи в галузі управління персоналом HRMS 

(Human Resources Management System) вирішують, в основному, завдання 

обліку, статистичного аналізу, планування і прогнозування кадрового складу 

підприємств і організацій. У зв'язку з цим, виникла необхідність наукового 

обґрунтування методик управління підбором і розподілом кадрів підприємств і 

організацій, що використовують інформаційні технології. 

Теоретичним підґрунтям для дослідження характерних рис сучасних 

економічних відносин, тенденцій розвитку економіки й особливостей 

здійснення управлінської діяльності, ролі та місця персоналу в господарській 

діяльності стали роботи: Хигир Б.Ю, Филиппова А.В. Шостак І.В., Файоль А., 

Чернявского А.Д., Беляцкого Н. П. та ін. 

Метою роботи є аналіз стану технологій в сучасних умовах управління 

трудовими ресурсами та існуючих методів, моделей що використовуються для 

професійного підбору кадрів. 

Управління трудовими ресурсами - це специфічна функція управлінської 

діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, 

трудові колективи організацій. Як суб’єкти управління виступають керівники і 

спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих [1]. 

Управління трудовими ресурсами містить у собі такі етапи (табл. 1).  

Ефективність управлінської діяльності організації значною мірою 

залежить від можливостей застосування широкого спектру методів управління 

трудовими ресурсами. Методами управління трудовими ресурсами називають 

способи впливу на колективи або окремих працівників з метою здійснення 

координації їх діяльності у процесі роботи для досягнення цілей організації [2]. 

Методи, які використовуються в управлінні трудовими ресурсами організації 

поділяють на: адміністративні, економічні і соціально-психологічні (табл. 2). 

Адміністративні (організаційні) методи управління процесом - це система 

впливу на організаційні відносини для досягнення конкретних цілей. 

Виконання однієї і тієї ж роботи можливе в різних організаційних умовах, при 

різних типах її організації: жорсткого регламентування, гнучкого реагування, 
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постановки загальних завдань, встановлення допустимих меж діяльності та ін. 

У виявленні найбільш дієвого для певних умов типу організаційного впливу на 

колектив, що забезпечує ефективне та якісне виконання робіт, знаходять свій 

прояв організаційні методи управління [4]. 

Таблиця 1 – Етапи управління трудовими ресурсами 

№ Етапи управління трудовими ресурсами 

1 
Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських 

ресурсах 

2 
Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах. 

3 
Відбір: оцінка кандидатів на робітники місця і відбір кращих із резерву, 

створеного в ході набору. 

4 

Визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної плати і пільг 

із метою залучення, наймання і збереження службовців. 

5 

Профорієнтація й адаптація: вступ найнятих робітників в організацію і її 

підрозділи, розвиток у робітників розуміння того, що очікує від нього організація 

і яка праця в ній одержує заслужену оцінку. 

6 
Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що вимагаються 

для ефективного виконання роботи. 

7 
Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової діяльності і 

доведення її до робітника. 

8 

Підвищення, зниження, переведення, звільнення: розробка методів переміщення 

робітників на посади з більшої або з меншою відповідальністю, розвитку їхнього 

фахового досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки роботи, а 

також процедур припинення договору найму. 

9 
Управління просуванням по службі: розробка програм, спрямованих на 

підвищення ефективності праці керівних кадрів. 

Джерело: побудовано автором за  [1] 

 

Економічні методи управління персоналом - сукупність способів впливу 

шляхом створення економічних умов, що спонукають працівників організації 
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діяти в потрібному напрямку і добиватися вирішення поставлених перед ним 

завдань. Серед економічних способів впливу виділяються планування, 

фінансування, ціноутворення, стимулювання, страхування [4].  

Соціально-психологічні методи управління персоналом - способи впливу 

на об'єкт управління, засновані на використанні соціально-психологічних 

факторів і спрямовані на управління соціально-психологічними відносинами, 

що складаються в колективі [4].  

 

Таблиця 2 – Методи управління трудовими ресурсами 

Адміністративні Економічні Соціально-психологічні 

- Формування структури 

управління персоналом; 

- Розробка та затвердження 

адміністративних норм і 

нормативів; 

- правове регулювання; 

- Техніко-економічний 

аналіз та обгрунтування; 

- Планування; 

- Матеріальне 

стимулювання і 

встановлення матеріальних 

дотацій; 

- Соціально-психологічний 

аналіз працівників 

колективу; 

- Соціальне планування; 

- Участь працівників в 

управлінні; 

- Соціальне і моральне 

стимулювання розвитку 

колективу; 

- Видання наказів і 

розпоряджень; 

- Відбір, підбір і 

розстановка кадрів; 

- Розробка положень, 

посадових інструкцій, 

стандартів; 

- Встановлення 

адміністративних санкцій і 

заохочень 

- Кредитування; 

- Участь у прибутках і 

капіталі; 

- Встановлення економічних 

норм і нормативів; 

- Страхування; 

- Встановлення 

матеріальних санкцій і 

заохочень 

- Задоволення культурних і 

духовних потреб персоналу; 

- Встановлення соціальних 

норм поведінки; 

- Створення нормального 

соціально-психологічного 

клімату; 

- Встановлення моральних 

санкцій і заохочень 

Джерело: побудовано автором за  [5-7] 
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Питання формування стратегічних рішень для будь-якої організації мають 

першорядне значення. В області управління кадровим потенціалом повинна 

бути повна і достовірна інформація про стан кадрових соціально-економічних 

систем. Кадрові служби підприємства набувають вигляду маркетингових 

організацій, що призводить до поліпшення в організаційній культурі підбору 

кадрів. Використання інформаційних технологій, які є інструментом здатним 

пояснити і обґрунтувати рекомендації і висновки при відборі кадрів, допомагає 

кадровим службам у вирішенні їхніх завдань [6]. 

В управлінні кадрами сучасні інформаційні технології зробили справжню 

революцію - це виражається в тому, що є доступ до всеосяжної системи даних 

щодо кадрових ресурсів підприємства, підвищується рівень і швидкість 

прийняття рішень, а також автоматизуються і систематизуються рутинні 

процеси, пов'язані з підбором кадрів [3]. Тому підвищується інтерес і 

проводиться повсюдне впровадження інформаційних систем управління 

кадрами. Використовувані ІС поділяються на локальні, середні інтегровані і 

великі інтегровані (класифікація за «ступенем крупності»). Великі інтегровані 

системи, як правило, представляють собою модуль - «Управління персоналом і 

зарплата» в складі ERP-системи і окремо від цієї системи не поставляються. 

Вартість таких проектів велика, чим і пояснюється їх використання в 

основному на великих підприємствах і тому, природно, вони не набули 

широкого поширення на вітчизняному ринку [7].  

На теперішній час значну увагу заслуговують локальні і середні ІС. 

Середньо-інтегрованими можна вважати наступні ІС: «RB HR & Payroll - 

Управління кадрами і Зарплата». (Robertson & Blums Corporation); Боскадровик; 

Парус.Персонал; Scala. Зарплата; Моноліт-Інфо. Кадри, зарплата; 

Галактика.Персонал; Navision Axapta. Персонал; Exact. Payroll; People Soft [5]. 

Отже, розглянуто сучасний стан інформаційних технологій в галузі 

управління кадрами в організаційних системах. Визначено основні напрямки 

управління кадрами на підприємствах і в організаціях. Виконана класифікація 

персоналу в залежності від виду виконуваних робіт. Під час дослідження 
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методичних засад формування системи управління персоналом було 

встановлено, що даний процес є важливим напрямком діяльності кожного 

підприємства і включає в себе розробку ряду методів, концепцій, визначення 

функцій та кадрової політики організації. Крім того, було встановлено, що 

управління персоналом має спрямованість не лише на задоволення потреб 

підприємства у кількісному і якісному складі працівників, але також і на 

створення належних умов для персоналу, забезпечення їх комфортними 

умовами праці, можливістю постійно розвиватися та брати участь у діяльності 

компанії. У процесі аналізу особливостей управління персоналом підприємства 

було визначено, що для того, аби працівники компанії відповідали сучасним 

конкурентним вимогам, які постійно підвищуються, необхідно приділяти 

достатньо уваги механізмам з розвитку персоналу, організації навчальних 

процесів та заходів з підвищення кваліфікації з використанням внутрішніх і 

залучених ресурсів. 
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В статті доводиться що якісна оцінка ризиків є базовою складовою в 

управлінні ризиками, оскільки дозволяє визначити можливі види ризиків, 

принциповий ступінь їх небезпеки, виділити фактори, що впливають на рівень 

ризику. 

Ключові слова: ризик, оцінка ризику, якісний аналіз, управління ризиками. 

Нині в площині інтересів багатьох вчених з різних країн світу лежить 

питання розв’язання нелегкого наукового завдання – забезпечення ефективного 

управління ризиками сучасного підприємства.  

Управління ризиками дозволяє визначати сфери походження ризиків, 

ступінь їх поширення на різні системи підприємства, а також ступінь впливу на 

їх складові елементи, встановити можливості нейтралізації їх впливу на 

підприємство, уточнити функціональне середовище виникнення ризиків 

підприємства, здатність окремих ризиків впливати на нього, ступінь їх 

охоплення, а також можливий тип виникнення втрат підприємства. Досягається 

розв'язання перерахованих проблем шляхом реалізації відповідних методів і 

засобів управління ризиками підприємства. 

Особливу увагу на початку слід приділяти механізму якісної оцінки 

підприємницького ризику, адже правильність оцінки ризику безпосередньо 

впливає на результати діяльності підприємства, на величину можливих втрат 

або очікуваних прибутків. 

Сьогодні ж на пострадянському просторі і, зокрема, в Україні, все більше 

приділяється уваги своєчасному виявленню ризику та його аналізу. Зокрема 

можна виділити роботи таких авторів, як В. В. Вітлінський, Л. І. Донець, 

В. В. Матвійчук, О. Д. Стешенко та ін. 
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Незважаючи на те, що у процесі господарювання підприємства ризик є 

постійно присутнім, феномен ризику і досі є вивченим недостатньо. І до 

сьогодні немає загальноприйнятого трактування поняття «ризик», відсутній 

єдиний погляд щодо способів виявлення ризику та методів його аналізу.  

Поняття «ризику» пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, 

ненадійності, невизначеності, випадковості збитку. На думку дослідників, 

термін «ризик» походить від латинського слова «resecum» — скеля або 

небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття «ризику» не лише 

асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й 

часто вживалося як їх синонім [1, с. 12]. 

Ризик завжди притаманний економіці вільного підприємництва, оскільки 

бізнес передбачає обмірковане прийняття ризику з метою отримання бажаної 

віддачі. Уникнути економічних ризиків повністю неможливо. Вони існують 

через об’єктивні, притаманні економіці категорії конфліктності та 

невизначеності, відсутність повної інформації, неможливість здійснення 

точного прогнозу щодо багатьох параметрів економічних об’єктів та процесів. 

Економічний ризик розглядають у контексті процесів ухвалення рішень в 

умовах невизначеності як сукупність ймовірних економічних, політичних та 

інших сприятливих і несприятливих наслідків реалізації обраних рішень. Крім 

того, ризик є обов’язковим атрибутом новаторської, інноваційної економічної 

діяльності. 

На сучасному етапі одним із найбільш актуальних завдань є управління 

ризиками в підприємницькій діяльності, оскільки сьогодні державна політика 

передбачає активізацію підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності 

при входженні на світові ринки та посилення євроінтеграційного процесу.  

Управління ризиками трактується досить різнобічно, проте слід виділити 

два основних види розуміння даного поняття: у вузькому та широкому 

значеннях. В широкому розумінні управління ризиками охоплює увесь набір 

інструментарію щодо передбачення, ідентифікації, вимірювання та зниження 
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ризиків, тоді як у вузькому – це процес мінімізації руйнівного впливу чи 

ліквідації ризиків як таких. 

Актуальність ефективного врахування можливих ризиків у 

підприємницькій діяльності не викликає сумнівів, зважаючи на те, що ризик 

стає органічною частиною стратегії і тактики економічної політики більшості 

підприємств промисловості.  

Важливим аспектом управління ризиками підприємницької діяльності є 

розробка відповідного методичного забезпечення, оскільки на більшості 

підприємств до питань управління ризиками відносяться здебільшого 

утилітарно, тобто, сприймають їх як набір функцій: захист інформації, товару, 

особистих даних, тощо.  

В той же час, досвід розвинутих країн свідчить про те, що ефективне 

управління матеріальними, фінансовими, інформаційними потоками із 

врахуванням елементу ризику є ключовим фактором досягнення успіху на 

підприємстві [2, с. 187]. 

Підприємець, приймаючи рішення, в першу чергу, повинен оцінити 

масштаби ризику, які загрожують його фірмі в разі вибору саме такого напряму 

дій. Логічно розглядати оцінку ризику як інтегрований етап процесу управління 

ризиком, що включає якісний і кількісний аналіз ризику, а також 

співвіднесення отриманого об’єктивного уявлення про ступінь ризику із 

суб’єктивним його сприйняттям особою, що приймає рішення [3, с. 458].  

Призначення аналізу ризику – надати потенційним партнерам необхідні 

дані для прийняття рішення про доцільність участі в проекті, передбачити 

заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат [4, с. 302].  

Аналіз ризику здійснюється в послідовності, що зображено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Блок-схема аналізу ризику 

 

Завданням якісного аналізу ризику є визначення можливих видів ризику, 

оцінка принципового ступеня їх небезпеки і виділення факторів, що впливають 

на рівень ризику [6, с. 58].  

Якісний аналіз є чи не найскладнішим у економічній ризикології. Він 

потребує ґрунтовних знань як теорії економіки, бізнесу, фінансів, так і низки 

спеціальних предметів, необхідних для підготовки конкурентноздатного на 

ринку праці фахівця певного напряму. Необхідна також наявність певного 

практичного досвіду в обраній сфері економічної діяльності [5, с. 130].  

Методи якісного аналізу можна розділити на чотири групи:  

1) методи, що базуються на аналізі наявної інформації;  

2) методи збору нової інформації; 

3) методи моделювання діяльності організації;  

4) евристичні методи якісного аналізу. 

Одним із найбільш розповсюджених методів якісного аналізу ризиків є 

методи експертного оцінювання. Вони включають комплекс логічних та 

математико-статистичних методів і процедур, які пов’язані з діяльністю 
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експерта (тобто фахівця, який використовує свої здібності – знання, 

вміння, досвід, інтуїцію – для знаходження найбільш ефективного рішення) 

щодо опрацювання необхідної для аналізу та прийняття рішень інформації. 

Експерти, які залучаються для оцінювання ризиків, повинні: 

 мати доступ до всієї інформації стосовно проекту, яка є у розпорядженні 

розробника; 

 володіти достатнім рівнем «креативності» мислення та необхідними 

знаннями у відповідній предметній області; 

 бути вільним від особистих переваг у відношенні до проекту (тобто не 

лобіювати його). 

Можна виділити наступні головні методи експертних оцінок, які 

застосовуються під час аналізу ризиків:   

- опитувальники;  

- SWOT-аналіз;  

- оцінка ризику стадії проекту;  

- Метод Делфі. 

Опитувальники є найпростішим методом оцінювання: після відповідей на 

запитання, які формулюються на підставі накопиченого досвіду багатьох 

експертів, відбувається аналіз та оцінювання відповідей і приймається рішення 

відносно ризиків. 

При якісній оцінці для встановлення величини ризику необхідно 

використовувати комбінацію отриманих значень ймовірності та масштабів 

наслідків їх виникнення.  

Якісний аналіз ризиків виконується на етапі розробки бізнес-плану, а 

обов’язкова комплексна експертиза проекту дозволяє підготувати численну 

інформацію до початку роботи над аналізом ризиків. 

У процесі якісного аналізу ризиків досліджуються причини виникнення 

ризиків та чинники, які сприяють їхній динаміці, після чого оцінюються 

можливі збитки від проявлення ризиків. Оскільки розрахунки ефективності 

проекту базуються на розбудові його грошових потоків, величина яких може 
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змінитися в результаті реалізації кожного з виявлених ризиків, важлива також 

кількісна оцінка наслідків, які здійснюються на даному кроці, відображена у 

вартісних показниках. Крім того, важливо оцінити передбачувані на 

наступному кроці заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу 

ризиків, які виявлені. Необхідно правильно обирати способи, що дозволяють 

знизити ризики, оскільки правильне управління ризиками дозволяє 

мінімізувати втрати, які можуть виникнути під час реалізації проекту, та 

знизити загальну ризикованість проекту. 

Доповнює якісний аналіз кількісна оцінка підприємницького ризику – 

числове визначення величини окремих видів ризиків, а також сукупного ризику 

всього вибраного напряму підприємницької діяльності [4, с. 209]. 

Таким чином, якісна оцінка ризиків є базовою складовою в управлінні 

ризиками, оскільки дозволяє визначити можливі види ризиків, принциповий 

ступінь їх небезпеки, виділити фактори, що впливають на рівень ризику. 
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