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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ: ДОСВІД 

КРАЇН ЄС 

У статті досліджена сутність поняття «ризик», та причини його виникнення 

на підприємстві та види ризиків, які випливають з експортної діяльності 

підприємства. Розглянуті процеси та методи управління ризиками в 

експортній діяльності. Показано важливість впровадження міжнародних 

стандартів в управлінні ризиками для експортно-орієнтованих підприємств. 

Ключові слова: ризик, управління ризиками, експортний потенціал,            

ризик-менеджмент, експортно-орієнтовані підприємства. 

Постановка проблеми. Управління ризиком – невід’ємна частина 

ефективного управління будь-яким проектом. Підприємницька діяльність 

завжди супроводжується ризиком. Основними причинами його виникнення є: 

загострення конкурентної боротьби, нестабільність валюти, зростання цін на 

енергоносії, обмеженість в сировині, відсутність каналів збуту, невигідні умови 

кредитування, політичні чинники. Повністю їх усунути неможливо, тому 

керівникам необхідно навчитися ними керувати, що передбачає, насамперед, 

вміння прогнозувати та оперативно реагувати з метою стабілізації 

економічного стану. Ризик існує в будь-якій галузі економіки, тому й 

управління ним залежить від специфіки діяльності підприємства та обраної 

стратегії. 
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Цілі статті. Визначення необхідності управління ризиками в експортній 

діяльності підприємства та методи і процеси, що запобігають появам ризиків, 

розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління ризиками. 

Аналіз останніх досліджень. Управлінню ризиками приділяється достатньо 

уваги в закордонних і вітчизняних публікаціях, зокрема в теорію управління 

ризиками значний внесок зробили такі вчені: О.С. Карпенко, І. Ю. Івченко,               

С.І. Наконечний, І.В. Гончаров, Е.А. Уткін, А.В. Філонов, Л.І. Ріщук та ін. 

Проте в наукових доробках недостатньо висвітленні питання, щодо 

удосконалення системи ризик-менеджменту на експортно-орієнтованих 

підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Експортна діяльність є сферою, що сильно 

піддається ризикам. Під час проведення експортних операцій відбувається 

складний процес руху значної маси грошових, товарних, матеріальних засобів, 

обіг юридичних документів, а також інформаційних потоків. Це відтворює 

систему, яка схильна до впливу багатьох чинників ризику. 

Існує чимало трактувань категорії «ризик», що перш за все пов’язано зі 

значною кількістю факторів, які на нього впливають. Вважаємо, що ризик – це 

ймовірність настання несприятливих подій, що негативно впливають на 

діяльність підприємства й можуть призвести до часткової чи повної втрати 

прибутку або банкрутства.  

На більшості вітчизняних підприємствах ризик пов'язаний зі страхуванням 

і таке поняття як «ризик-менеджмент» зустрічається підозріло, в той час, коли 

воно, як складова теорії управління, з’явилося в США ще в другій половині XX 

століття. У цей час на підприємствах утворювалися спеціальні підрозділи та 

відповідні посади. У Європі дане поняття почали використовувати у             

1970-1980 рр., а в Україні – лише починаючи з 1990 р. [1, с. 30]. Крім того 

серйозний підхід до системи управління ризиками й нині спостерігається на 

небагатьох вітчизняних підприємствах.  

Діяльність експортно-орієнтованих підприємств, порівняно з 

підприємствами, які працюють лише на внутрішньому ринку, пов’язана з 



15 
 

подвійним ризиком, який може призвести до суттєвих фінансових втрат: тим, 

що безпосередньо виникає в умовах функціонування в межах глобальних 

продовольчих ринків та ризиком впливу національної економіки на експортну 

сферу.  

Ризик залежить не лише від самого підприємства, а й від суб’єктів, з якими 

підприємство співпрацює: кредитних установ, органів влади, споживачів. Тому 

ризики експортної діяльності можна поділити на мікроекономічні (пов’язані з 

внутрішнім середовищем функціонування підприємства) та макроекономічні 

(визначаються зовнішнім середовищем) [2, с. 170].  

До мікроекономічних ризиків варто віднести: 

– виробничий ризик: обмеженість у сировині або взагалі її відсутність, 

ризик збоїв у виробничому процесі; 

– організаційний ризик: можливість розриву експортного контракту 

іноземним партнером та неплатоспроможність контрагента, ризик ненадійності 

посередника, ризик псування вантажу під час транспортування, втрата 

підприємством фінансової стабільності та платоспроможності.  

До макроекономічних ризиків відносяться: 

– фінансовий ризик: втрата прибутку від коливання валютних курсів, 

інфляцiя, девальвацiя та ревальвацiя валюти, пiдвищення вiдсоткових ставок 

банками за кредитами, банкрутство банку-кореспондента, різке коливання ціни, 

непередбачені зміни кон’юнктури зарубіжних ринків; 

– економічний ризик: заходи адміністративного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України та країн зовнішньоторговельних 

партнерів; 

− ризик форс-мажорних обставин. 

Система ризик-менеджменту охоплює всі аспекти діяльності підприємства 

та використовує різні методи, які можна розділити на три частини [3, с. 49]: 

− фінансування ризику (страхування, створення фінансових резервів); 

− зниження ймовірності появи ризику; 

− нейтралізація негативних наслідків ризику.  
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Процес управління ризиками на експортноорієнтованих підприємствах 

повинен включати в себе їх визначення та аналіз кожного ризику зокрема, а 

також можливі втрати від його виникнення під час здійснення окремої 

експортної операції, наскільки отриманий прибуток покриє затрати й 

систематичний контроль. Тому доцільно виділити етапи управління ризиком 

(рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи процесу управління ризиками 
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передавання та аналіз різного роду інформації, що дає можливість оцінити 
виникнення максимально широкого кола ризиків проекту [3, с. 49]. 

На подальшому етапі доцільно провести визначення контексту ризику, 
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Інформаційно-аналітичний етап 

Кількісний аналіз ризику 

Якісний аналіз ризику 

Визначення контексту ризику 

Статистичний 
метод 

Метод 
використання 
аналогій 

Комплексна 
оцінка ризиків 

Метод аналізу 
доцільності витрат 

«Дерево рішень» 

Експертні 
методи 

Ранжирування і відбір ризиків 

Вплив на ризик 

Оцінка економічної ефективності 



17 
 

підприємства. Цей етап є дуже важливим, оскільки визначення ризиків 
спирається на встановлення певних подій, які впливають (позитивно або 
негативно) на досягнення цілей, а якщо відсутні цілі, то відсутні і ризики. 

Далі необхідно провести якісний аналіз ризику, який передбачає виявлення 

чинників ризиків, ідентифікацію можливих ризиків, наслідків їхньої реалізації 

для проекту.  

Для того, щоб визначити шляхи впливу на ризик, слід провести кількісний 

аналіз ризику. Цей етап включає оцінку рівня ризику і рівня впливу на 

діяльність підприємства .  

Укладання експортної угоди 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм оцінки ризику від здійснення експортної операції 
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Ранжирування і відбір ризиків – визначення ступеня важливості ризиків 

для проекту і порядку, у якому ними займатиметься підприємство. Критерієм 

може бути порівняння наслідків із прибутком, доходом та активами 

підприємства. 

Вплив на ризик – застосування конкретних способів впливу на ризики 

проекту для нейтралізації їх наслідків. Оцінка економічної ефективності 

управління ризиками – визначення витрат та вигід від застосування 

запропонованих методів управління ризиками. 

За умов глобалізації повністю уникнути ризиків – неможливо. Експортно-

орієнтованим підприємствам важливим є мінімізація їх негативних наслідків. 

Тому необхідно здійснювати діяльність за трьома основними позиціями: 

моніторинг, прогнозування, заходи уникнення [5, с. 74]. 

1. Моніторинг: 

– проведення систематичних маркетингових досліджень (польові та 

кабінетні дослідження); 

– збір інформації щодо діяльності зарубіжного партнера, оцінка його 

фінансово-економічного стану; 

– аналіз роботи посередників, їх надійності. 

2. Прогнозування: 

– прогнозування впливу погіршення політичної ситуації на розвиток 

зовнішньої торгівлі, стабільність національної грошової одиниці; 

– дослідження впливу інтеграційних процесів України на реалізацію 

експортного потенціалу; 

3. Заходи уникнення: 

– укладання форвардних контрактів; 

– використання авансового платежу та вибір стабільної валюти; 

– використання банківських гарантій; 

– встановлення у контракті санкцій щодо невиконання його умов; 

− створення власних транспортно-експедиторських підрозділів; 

− страхування вантажу. 
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Так як Україна здійснює поступову інтеграцію до Європейського союзу, 

потрібно підлаштовувати систему управління ризиками під європейські 

стандарти, спираючись на досвід країн ЄС. 

Ще з 2008 року Україна прагнула долучитись до зони вільної торгівлі 

(ЗВТ) з країнами Євросоюзу, оскільки це має значний потенціал до зростання 

ринку, стабільні і високі темпи економічного розвитку. В результаті тривалих 

переговорів Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом (Угода про ЗВТ) 1 січня 2016 набула 

чинності. Вона припускає поетапне зменшення або повне скасування ввізних 

мит протягом найближчих 10 років. Тобто ЗВТ усуває 97% тарифів на 

українські товари і передбачає зниження середнього тарифу на український 

експорт  до 0,5%. а також надає додаткові переваги вітчизняним експортерам на 

ринку з достатньо високим захистом [2, с. 32]. 

Політика реалізації управління ризиками є частиною стратегічної 

політики всіх держав – членів Євросоюзу. Стандартизація відбулася завдяки 

спільній стратегії, задекларованій у документі «Стратегія розвитку митної 

системи країн – членів ЄС». 

Для того, щоб дійти згоди з основних питань управління ризиками в 

експортній діяльності підприємства було створено міжнародні стандарти, в 

яких описуються такі аспекти, як процес практичного використання ризик-

менеджменту, організаційна структура та мета ризик-менеджменту, а також 

міжнародні правила поставки товарів. Ключовим стандартом для управління 

ризиками є ISO 31000 «Загальні керівні вказівки щодо принципів та втілення 

ризик-менеджменту». Даний стандарт дає загальне розуміння того, як 

розробити, впровадити і підтримувати ефективну систему управління ризиками 

в рамках галузі, підприємства та ін. [6, с. 6]. 

Стандарт ISO 31000 призначений для: 

– збільшення ймовірності досягнення мети; 

– заохочення активного управління та впровадження елементів управління 

ризиками в загальний процесний підхід сертифікованих підприємств; 
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– інформування про необхідність виявлення та усунення ризиків в 

масштабах всієї організації; 

– покращення виявлення можливостей і загроз; 

– вдосконалення фінансової звітності; 

– підвищення ефективності управління та рівня довіри зацікавлених сторін; 

– створення надійної основи для прийняття рішень та планування; 

– поліпшення контролю, ефективного розподілу і використання ресурсів 

для усунення ризику, підвищення оперативної ефективності і дій; 

– підвищення здоров'я і техніки безпеки, а також охорони навколишнього 

середовища, ефективного запобігання втрат; 

– мінімізації втрат; 

– поліпшення корпоративного навчання та корпоративної стабільності. 

Основним видом ризику при здійсненні експортної діяльності є 

транспортний ризик, який регулюється умовами ІНКОТЕРМС 2010. Це 

міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і 

комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосованих в 

міжнародній торгівлі термінів. Ці умови регламентують момент передачі права 

власності на товар і всі пов'язані із цим ризики. Застосовуються в міжнародних 

договорах купівлі-продажу [7]. 

ІНКОТЕРМС 2010 встановлюють правила, які регулюють питання 

пов'язані з доставкою товарів від продавця до покупця. Це включає в себе 

власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне оформлення 

товарів. Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного 

оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у 

залежності від означених стандартних умов поставки. 

Так як найпоширенішими видами ризиків для експортно-орієнтованих 

підприємств є транспортний та валютний ризики. Для запобігання першому 

підприємці страхують свої вантажі. Валютні ризики доцільно хеджувати, тобто 

створювати зустрічні вимоги та зобов’язання в іноземній валюті. Найбільш 

поширеним їх видом є форвардний контракт. 
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Висновки. Таким чином чим більш ефективніша система управління 

ризиками на підприємстві, тим більше воно має можливостей для свого 

розвитку. Вона включає в себе діяльність пов’язану з моніторингом, 

прогнозуванням та розробкою заходів уникнення. Оцінка ризику має 

здійснюватися на кожному етапі укладання експортної угоди. В разі 

ймовірності отримання фінансових втрат доцільно відмовитись від здійснення 

експортної операції.  

Використання міжнародних стандартів ризик-менеджменту в процесі 

управління ризиком забезпечує підвищення конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості експортно-орієнтованих підприємств. 
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У даній науковій роботі представлені результати дослідження стратегічного 

управління на підприємстві. Особливу увагу приділено суті стратегічного 

управління, його аспектам і основоположним питанням. Розкрито основні 

завдання стратегічного управління ЗЕД, розглянуто функціональні стратегії 

та рівні планування ЗЕД. 
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планування, стратегічне управління, планування ЗЕД. 

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідність розробки і 

реалізації перспективного стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю (ЗЕД) підприємства набуває все більшої актуальності. Стратегічне 

управління – це комплексна система постановки і реалізації стратегічних цілей 

підприємства, а також тактичних завдань, заснована на аналізі та прогнозуванні 

зовнішнього середовища підприємства і вироблення способів адаптації до її 

змін. Стратегічне управління ЗЕД засноване на реалізації управлінських 

рішень, спрямованих на систематизацію і розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства як одного з основних напрямків його діяльності. 

Об’єктом стратегії управління ЗЕД виступає підприємство в цілому, його 

економічні показники, напрямки та перспективи розвитку. Предметом стратегії 

управління ЗЕД є безпосередньо зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

як пріоритетний напрямок його розвитку, система методів і чинників її 

реалізації стосовно до конкретного господарського агента. Суб’єкти стратегії 

управління ЗЕД – це керівники, які здійснюють управлінські функції в 

організації, а також персонал, який бере безпосередню участь у реалізації ЗЕД 

на підприємстві. 
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Відсутність оптимально розробленої стратегії управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, адаптованої до можливих 

змін зовнішнього середовища щодо умов ЗЕД, призводить до того, що 

управлінські рішення підприємства носять різноспрямований суперечливий 

характер, це стає причиною неефективності ЗЕД підприємства і знижує 

економічну доцільність його діяльності в цілому. Інструментом перспективного 

управління ефективністю ЗЕД підприємства в умовах виникаючих змін 

макроекономічних показників, системи державного регулювання 

зовнішньоекономічних відносин, кон’юнктури ринку на ґрунті розвитку 

міжнародної економіки, виступає стратегія управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. Дана стратегія являє собою систему способів і 

методів управління, спрямованих на становлення і розвиток ЗЕД в умовах 

конкретного підприємства з урахуванням специфіки його діяльності та 

продукції, що випускається, на визначення ЗЕД пріоритетним напрямком 

розвитку даного підприємства, а також вибір найбільш оптимальних шляхів 

забезпечення ефективної роботи підприємства в цьому напрямку в 

короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Розробка стратегії управління ЗЕД являє собою складний управлінський 

процес, що включає в себе кілька етапів, основними з яких можуть бути: 

- постановка цілей реалізації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, виявлення її пріоритетних напрямків і форм; 

- оптимізація структури сформованих інвестиційних ресурсів, їх розподіл і 

раціоналізація використання з метою досягнення ефективності ЗЕД в 

короткостроковий період; 

- компетентна розробка політики управління ЗЕД з найважливіших 

напрямів фінансово-господарської діяльності підприємства, розміщення 

пріоритетів щодо розвитку різних напрямків ЗЕД; 

- реалізація ЗЕД за рахунок розширення зовнішнього середовища 

підприємства [2, с. 357]. 

Розробка стратегії управління ЗЕД повинна здійснюватися на підставі 
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мети, визначеної різними параметрами підприємства, і тактичних завдань, 

вирішення яких буде забезпечено прийняттям управлінських рішень на різних 

етапах формування і реалізації стратегії. 

Основною метою стратегії управління ЗЕД підприємства торгівлі є 

реалізація його виробничого потенціалу, забезпечення економічного зростання 

і розвитку в довгостроковій перспективі за рахунок забезпечення ефективності 

безпосередньо ЗЕД, що, в кінцевому підсумку, зможе забезпечити 

максимізацію прибутку підприємства і зростання його ринкової вартості як 

майново-виробничого комплексу. 

Відповідно до поставленої мети повинні бути сформовані основні завдання 

стратегічного управління ЗЕД підприємства за різними напрямками її розвитку: 

1. Формування організаційного забезпечення системи стратегічного 

управління ЗЕД. 

2. Забезпечення оптимального використання матеріальних, трудових, 

фінансових, інвестиційних ресурсів [6, с. 438]. 

3. Розробка ефективної інвестиційної політики, як однієї з основних 

складових ефективної системи стратегічного управління ЗЕД підприємства 

торгівлі, з метою забезпечення високих темпів розвитку його виробничої 

діяльності 

4. Забезпечення мінімізації виробничих, комерційних, фінансових, 

інвестиційних ризиків на підприємстві в довгостроковій перспективі. 

5. Дослідження та вдосконалення стану системи стратегічного управління 

ЗЕД та тенденцій показників ефективності діяльності підприємства торгівлі. 

6. Забезпечення фінансової стійкості підприємства, високої оборотності 

його активів і капіталу в довгостроковій перспективі, максимізація величини 

прибутку і рентабельності ЗЕД в довгостроковому періоді [1, с. 154]. 

Для реального досягнення основних цілей стратегічного управління ЗЕД 

підприємства, в процесі формування ефективної системи стратегічного 

управління, необхідно враховувати, що реалізація поставлених завдань в усіх 

напрямках повинна здійснюватися в їх взаємозв’язку і взаємозалежності. 
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Слід зазначити, що стратегія управління ЗЕД є спільною багатовекторною 

стратегією розвитку одного з пріоритетних напрямків конкретного 

підприємства, яка реалізується через ряд функціональних стратегій, в тому 

числі стратегію маркетингу, стратегію розвитку та вдосконалення виробництва, 

стратегію інноваційної діяльності підприємства, фінансово-економічну 

стратегію, інвестиційну стратегію, стратегію організаційного забезпечення 

системи управління діяльністю підприємства. При розробці кожної з обраних 

функціональних стратегій повинна здійснюватися постановка задач, в 

сукупності складових детального плану реалізації загальної стратегії 

управління ЗЕД. Вибір функціональних стратегій визначається складом тих 

цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства в процесі 

формування стратегії сталого розвитку ЗЕД в залежності від пріоритетних 

напрямків. Дамо коротку характеристику перерахованих вище функціональних 

стратегій ЗЕД [6, с. 436]. 

Стратегія маркетингу характеризується вивченням кон’юнктури ринку в 

умовах змінних аспектів міжнародних економічних відносин і ступеня участі в 

них країни, а також сильних і слабких сторін конкурентів внутрішніх і 

зовнішніх виробників. Дослідження стану ринку, аналіз інформації про ринкову 

кон’юнктуру необхідні для прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

реалізацію цілей і завдань стратегії управління ЗЕД щодо вдосконалення 

виробництва і виробленої продукції. 

Стратегія розвитку виробництва являє собою комплекс взаємопов’язаних 

заходів по оптимізації асортименту продукції, що бере участь в ЗЕД 

підприємства, технології та організації її виробництва, впровадження 

інноваційної складової та інших виробничих факторів, що дозволяють 

забезпечити стійке економічне зростання підприємства в довгостроковій 

перспективі [4, с. 57]. 

Інноваційну стратегію можна охарактеризувати як послідовний комплекс 

розробки та впровадження технічних, технологічних і організаційних інновацій 

за основними напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства, 
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що безпосередньо бере участь в організації ЗЕД, що забезпечує 

конкурентоспроможність виробленої продукції на світових ринках і 

динамічний розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. 

Фінансова стратегія спрямована на формування необхідних фінансових 

ресурсів, оптимальної структури капіталу підприємства за рахунок ефективного 

співвідношення власних і позикових коштів. У зв’язку з цим слід також 

виділити і стратегію ефективного управління фінансовими ресурсами, яка 

спрямована на максимізацію чистого прибутку від ЗЕД, як основного джерела 

зростання власного капіталу підприємства, і забезпечення його фінансової 

стійкості на довгострокову перспективу [3, с. 44]. 

Розробка інвестиційної стратегії являє собою процес, що включає 

постановку цілей інвестиційної діяльності, визначення її пріоритетних 

напрямків і форм, оптимізацію структури інвестиційних ресурсів, їх 

формування і розподіл по різним виробничим областям, розробку інвестиційної 

політики по найбільш важливим щодо ЗЕД аспектам інвестиційної діяльності, 

формування нових перспективних можливостей з урахуванням змін 

зовнішнього інвестиційного середовища і умов здійснення ЗЕД підприємства. 

Стратегія організаційного забезпечення системи управління ЗЕД 

підприємства – це багаторівнева система перетворень, націлених на виконання 

довгострокових цілей і завдань підприємства в сфері ЗЕД, що передбачають 

зміну організаційної структури управління, формування нових горизонтальних 

і вертикальних зв’язків підприємства, методів роботи, організаційної культури. 

Формування стратегії управління ЗЕД підприємства торгівлі передбачає 

науковий підхід до організації діяльності підприємства, який реалізується за 

допомогою використання нестандартних методів прийняття управлінських 

рішень. Системний підхід до управління ефективністю ЗЕД підприємства 

торгівлі заснований на реалізації основних функцій управління господарюючим 

суб’єктом з використанням аналізу специфіки напряму ЗЕД конкретного 

підприємства. Основні функції управління ефективністю ЗЕД включають в себе 

ряд обґрунтованих методів планування, реалізації та контролю ЗЕД на 
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підприємстві. Так, системний аналіз ефективного стратегічного управління ЗЕД 

підприємства торгівлі представляє собою об’єктивну функцію керівника, 

зацікавленого в розвитку підприємства, і знаходить свій вияв у принципах і 

методах управління, заснованих на визначенні ЗЕД як пріоритетний напрям, є 

невід'ємним елементом процесу управління і планування. Організація, як 

функція управління, включає в себе функціонування організаційної структури 

управління, в якій виникають горизонтальні і вертикальні зв’язки з приводу 

прийняття і реалізації управлінських рішень на різних рівнях розробки та 

реалізації стратегії управління ЗЕД. Облік, як функція управління, забезпечує 

формування, накопичення, класифікацію та узагальнення необхідної 

інформації, яка достовірно і повно відображає процеси, що відбуваються у 

фінансово-господарській діяльності підприємства в звітному періоді. Облік 

служить інформаційною базою для аналізу ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства торгівлі [3, с. 47-48]. 

Планування, як загальна функція стратегічного управління ефективністю 

ЗЕД і як визначальний елемент системи ефективного стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства торгівлі, являє собою процес 

розробки планових нормативів у сфері ЗЕД, спрямованих на ефективне 

забезпечення підприємства необхідними ресурсами та оптимізацію 

господарських рішень з метою реалізації поставлених завдань за допомогою 

максимізації використання наявного потенціалу. Планування є основною 

функцією стратегічного управління ЗЕД, оскільки грає ключову роль в розробці 

стратегічної схеми управління ЗЕД на підприємстві. У зв’язку з цим ми 

вважаємо за необхідне розглянути планування більш предметно і виділити його 

основні функції та характеристики. 

План, як інструмент процесу прогнозування і основа перспективної 

діяльності підприємства, забезпечує послідовність в роботі всіх підрозділів і 

систем підприємства, залучених до організації ЗЕД, а також сприяє розвитку 

взаємозв’язків з інфраструктурою ринків і зовнішнім економічним 

середовищем [1, с. 93]. 
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Процес планування ЗЕД повинен здійснюватися через реалізацію 
стандартних етапів планування: 

1. Розробка загальних цілей. 
2. Визначення конкретних завдань. 
3. Вибір основних шляхів реалізації та засобів досягнення максимальних 

результатів. 
4. Контроль за виконанням планових показників. 
Планування ЗЕД ґрунтується на фактичних і нормативних даних 

поточного і минулого періодів, встановлює і контролює процес розвитку ЗЕД 
підприємства в сьогоденні і майбутньому часі. 

З точки зору тривалості часового проміжку, до якого відноситься 
розроблювальний план, можна виділити три рівні планування ЗЕД: 

1. Стратегічний. Стратегічне планування ЗЕД здійснюється на 
довгострокову перспективу і передбачає формування цілей, завдань, масштабів 
і сфер діяльності підприємства на якісно новому рівні з урахуванням 
очікуваних змін в умовах, що регламентують реалізацію ЗЕД підприємством. 

Цілями стратегічного планування є адаптація підприємства до 
прогнозованих змін зовнішнього середовища, досягнення стабільної позиції на 
світових ринках, що забезпечує фінансову стійкість і платоспроможність 
підприємства в умовах конкурентного середовища. Процес стратегічного 
планування ЗЕД є інструментом, що дозволяє обґрунтувати управлінські 
рішення в сфері ЗЕД підприємства [5, с. 218]. 

2. Тактичний. На тактичному рівні здійснюється фінансове планування 
поточної діяльності, визначаються грошові ресурси, тобто абсолютно ліквідні 
активи, необхідні підприємству на конкретний період для реалізації цілей ЗЕД. 
Мета тактичного планування полягає в послідовній поетапній реалізації 
виробленої стратегії. Завданнями тактичного планування ЗЕД є конкретизація 
стратегічних цілей стосовно до коротшого періоду часу, вибір найбільш 
ефективних шляхів реалізації стратегії управління ЗЕД; пропорційний розвиток 
і найкраще використання потенціалу підприємства, забезпечення ділової 
активності та рентабельності. 

3. Оперативний. Оперативне планування є продовженням тактичного 
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планування ЗЕД. Воно охоплює короткостроковий період діяльності 

підприємства і має тривалість не більше року. Його мета полягає в забезпеченні 

повсякденної узгодженої роботи всіх підрозділів підприємства, задіяних в 

організації зовнішньоекономічної діяльності, по досягненню перспективних і 

поточних цілей при раціональному використанні ресурсів [6, с. 439]. 

Слід зазначити, що правильно організована система стратегічного 

планування ЗЕД дозволяє підприємству торгівлі забезпечити економічне 

зростання і розвиток на довгострокову перспективу. Таким чином, застосування 

оперативного і тактичного планування як основних методів управління 

ефективністю ЗЕД підприємства направлено на послідовну, поетапну 

реалізацію розробленої стратегії. 

Також важливо розуміти, що в системі управління ефективністю ЗЕД 

підприємства велику роль відіграє комплексна система контролю, метою якої є 

перевірка виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в 

області операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства 

стосовно напрямку ЗЕД. Системний контроль управління ефективністю ЗЕД 

підприємства торгівлі являє собою контролюючу систему, що забезпечує 

концентрацію контрольних дій за основними напрямками ЗЕД підприємства, 

своє тимчасове виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених 

(планових) і прийняття відповідних оперативних управлінських рішень. 

Серед основних функцій системного контролю слід виділити: 

- спостереження за ходом реалізації основних завдань виробничо-

господарської діяльності, поставлених в результаті визначення ЗЕД 

пріоритетним розвитком підприємства на довгостроковий період; 

- оцінка відхилень фактичних, планових, нормативних показників, 

виявлення причин цих відхилень; 

- розробка оперативних управлінських рішень, формування коригувальних 

дій, що управляють, розробка і застосування ієрархічної системи розподілу 

завдань по центрам відповідальності, в тому числі регулювання повноважень і 

відповідальності при їх виконанні; 
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- досягнення узгодженості в роботі всіх ланок ЗЕД підприємства шляхом 

встановлення раціональних зв’язків між ними [4, с.144]. 

Безумовно, основною умовою ефективності ЗЕД підприємства є 

узгодженість дій керівників підрозділів, задіяних в реалізації ЗЕД та 

підприємства в цілому для досягнення головної мети господарюючого суб’єкта, 

вираженої в довгострокових планах. Відповідно основним завданням контролю 

є координація діяльності підприємства з метою досягнення узгодженості в 

роботі всіх ланок ЗЕД шляхом встановлення раціональних зв’язків між ними. 

Загальні функції стратегічного управління ЗЕД тісно взаємопов’язані між 

собою і в сукупності дій становлять складну систему, за допомогою якої 

відбувається розвиток і реалізація потенціалу підприємства в сфері ЗЕД, 

підвищення конкурентоспроможності його продукції на світових ринках, 

максимізація економічної ефективності від даного напрямку діяльності. 

Розробка стратегії управління ЗЕД та реалізація спільних функцій управління 

ефективністю підприємства є необхідною умовою його успішної участі в 

міжнародних економічних відносинах. Таким чином, комплексне виконання 

необхідних умов і дотримання порядку розроблення стратегії управління ЗЕД 

здатне забезпечити ефективність роботи господарюючого суб’єкта в 

довгостроковій перспективі. 
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У  статті  обґрунтовано напрями  удосконалення методології, методики й 

організації фінансового планування діяльності будівельних підприємств у 

контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги. 

Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у процесі 

фінансового планування та її вплив на порядок розрахунку, склад показників 

фінансового плану. 

Ключові слова: фінанси підприємства, фінансові ресурси, фінансовий план, 

фінансова стратегія, касовий план 

Становлення нових та поступова зміна дотеперішніх економічних і 

соціальних відносин в Україні впливає на формування фінансової системи та 

відповідних методів управління фінансами. Фінансове планування як важлива 

складова механізму фінансової системи та одна із функцій управління 

підприємством набуває актуальності за сучасних умов, коли суттєвим для 

діяльності є вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його 

інноваційного розвитку.  

Потреба у цілісній концепції фінансового планування спонукає до 

дослідження складових процесу планування фінансових ресурсів підприємства, 

необхідності застосування основних макроекономічних показників при 
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розрахунку показників плану підприємств за індикативного планування, 

інструментів досягнення фінансової рівноваги в умовах розвитку національної 

фінансової системи і впливу світової економіки. Для визначення завдань, 

принципів, методів фінансового планування в окремих наукових розробках 

використовуються положення телеологічної, генетичної концепцій або їх 

поєднання, що не враховує сучасних умов і робить застосування фінансового 

планування неефективним. 

Розглянуто цілу низку методичних рекомендацій щодо вирішення питань 

фінансового планування на будівельному підприємстві. Проте однозначної 

думки щодо рекомендацій по удосконалення механізму фінансового 

забезпечення будівельного процесу немає, що призводить лише до 

різноманітних рекомендацій щодо його фінансування і не вирішує проблеми 

його здійснення в практичній діяльності самою будівельною організацією. 

Окремі методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового 

планування досліджуються українськими вченими В. Бабіченком, В. Беседіним, 

М. Білик, В. Биковою, І. Бланком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, А.Ф.  Гойко, 

В.Корнєєвим, І. Ожерельєвою, В. Опаріним, О. Орловим, І. Полтьєвою, 

О.Терещенком, В. Тропіною, І. Хомою, М. Чумаченком, А. Чуписом, 

І.Шестовою та ін., а також зарубіжними дослідниками, такими, як Р. Акофф,  

І.Ансофф, М. Алексєєва, В. Бочаров, Р. Брейлі, І. Брігхем, Дж. Ван Хорн,  

Дж.Вахович, У. Кінг, Ч. Лі, С. Маєрс, М. Поукок, А. Робсон, Дж. Сігел, 

А.Тейлор,  Дж. Фіннерті, Дж. Шим та ін.  

Практика безсистемності застосування будівельними  підприємствами 

планування призводить до зниження прибутковості. 

 Метою дослідження є удосконалення методології, методики й організації 

фінансового планування діяльності проми-слових підприємств у контексті 

положень концептуального підходу щодо змісту, форми та процесу складання 

фінансового плану за індикативного планування. Для досягнення поставленої 

мети визначено такі завдання: 

Розглянути  мету та завдання фінансового планування 
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Проаналізувати  методику  розробки фінансового плану 

Співставити  перспективне  та поточне  фінансове  планування 

Розглянути сутність оперативного  фінансового планування 

Виклад основного матеріалу. 

Мета та завдання фінансового планування 

Ефективне управління фінансами підприємства забезпечується за умови 

планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві. 

Фінансове планування тільки тоді дає позитивні результати, коли ґрунтується 

на знанні об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, тенденціях руху 

фінансових ресурсів, вивченні вихідної бази, результативності раніше 

проведених заходів та фінансових операцій. 

В умовах ринку зростає значущість фінансового планування на мікрорівні, 

оскільки кожний крок підприємства пов’язаний з ризиком, приносить доходи 

або втрати і має бути попередньо розрахований, обґрунтований у різних 

варіантах, перш ніж буде прийнято рішення. 

До основних завдань фінансового планування діяльності підприємства  

відносяться: 

• забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, 

інвестиційної та фінансової діяльності; 

• визначення напрямів ефективного вкладення капіталу, ступеня 

раціонального його використання; 

• виявлення внутрішньогосподарських резервів зростання прибутку за 

рахунок економного використання ресурсів; 

• встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та 

іншими підприємствами (організаціями, установами); 

• дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів; 

• контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та утворенням і 

використанням виробничих і фінансових ресурсів. 

До об’єктів фінансового планування на підприємстві належать дохід від 

реалізації продукції (робіт, послуг), обсяги оборотних активів та джерела їх 
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поповнення, прибуток, джерела фінансування інноваційно-інвестиційної 

діяльності, позабюджетні фонди, оновлення основних засобів, відносини з 

бюджетом та банками. 

В умовах ринку підприємства самостійно розробляють і затверджують 

показники фінансових планів. Процес фінансового планування включає: 

• розрахунки планових фінансових показників з використанням 

виробничих розділів плану діяльності підприємства; 

• узгодження показників плану з акціонерами, банківськими установами; 

• розгляд проекту плану керівництвом підприємства і трудовим 

колективом. 

Для обґрунтування розробки фінансового плану принципове значення має 

проведення передпланового аналізу фінансової діяльності, в результаті якого 

виявляються резерви підвищення ефективності роботи підрозділів 

підприємства, вплив зовнішнього середовища - економічних, фінансових, 

валютних, кредитних, конкурентних та інших умов, в яких здійснюється 

виробнича діяльність підприємства. 

В умовах ринку в діяльності підприємства зовнішнє середовище є 

основним джерелом невизначеності, яке пояснюється непередбачуваністю, 

неможливістю врахування впливу всіх змін, дій і взаємозв’язків в ньому. При 

цьому потрібно зазначити, що ця невизначеність у фінансовій сфері 

проявляється в найбільшій мірі. Саме вплив зовнішнього середовища зумовлює 

появу ризику. 

Для розробки фінансового плану підприємства необхідна належна 

інформаційна база. В якості такої бази використовують: 

• постанови органів галузевого або територіального управління щодо 

розвитку підприємства; 

• фінансові норми і нормативи; 

• державні замовлення і контракти; 

• обсяг державних централізованих капітальних інвестицій; 

• інформацію про стан ринку товарів (робіт, послуг); 
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• результати аналізу виробничо-фінансової діяльності в попередньому 
(базовому) періоді; 

• планові показники інших розділів плану економічного і соціального 
розвитку підприємства. 

Методика розробки фінансового плану 
Фінансове планування [8] базується на таких принципах, як: 
• принцип використання планових фінансових показників для управління 

фінансовими ресурсами підприємства; 
• принцип ефективності, який орієнтує на досягнення позитивних 

фінансових результатів за окремими операціями від діяльності кожного 
підрозділу підприємства, на досягнення необхідного економічного і 
соціального ефекту; 

• принцип комплексності та єдності мети. Він передбачає узгодження 
виробничих і фінансових ресурсів, планів на різних рівнях управління 
підприємством. При цьому необхідне поєднання загальнодержавних, 
колективних та особистих економічних інтересів учасників відтворення; 

• принцип науковості, який забезпечує реальність та ефективність 
передбачених планом завдань. 

Фінансове планування здійснюється за такою схемою: 
• проводиться аналіз фінансової ситуації; 
• розробляється загальна фінансова стратегія підприємства; 
• складається проект поточного фінансового плану; 
• здійснюється коригування, увязка і конкретизація фінансового плану; 
• розробляються оперативні фінансові плани; 
• проводиться аналіз і контроль виконання фінансового плану. 
На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності 

підприємства за попередні 2 – 3 роки. Основна увага приділяється таким 
показникам, як обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), собівартість 
реалізованої продукції, фінансові результати діяльності підприємства. Такий 
аналіз дає можливість оцінити результати діяльності та визначити проблемні 
питання, що стоять перед підприємством. 

На другому етапі здійснюють розробку фінансової стратегії та визначають 
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фінансову політику за основними напрямами фінансової діяльності 
підприємства, складають основні прогнозні документи, які стосуються 
перспективних фінансових планів. 

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показники 
прогнозних фінансових документів за допомогою розробки поточних 
фінансових планів. 

На четвертому етапі ув’язуються показники фінансових планів з 
виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами, що 
розробляються підприємством. 

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове планування, у процесі 
якого визначаються поточна виробнича, комерційна та фінансова діяльність 
підприємства і кінцеві фінансові результати його діяльності. 

Процес фінансового планування завершується аналізом і контролем 
виконання фінансового плану. Цей етап полягає у зіставленні фактичних 
фінансових результатів діяльності підприємства з плановими показниками, 
виявленні причин відхилень від їх планового значення та у розробці заходів 

щодо усунення негативних явищ. 
Ефективним щодо управління фінансовими ресурсами підприємства будь-

якої форми власності є фінансовий план, який складається у формі балансу 
доходів і видатків на плановий період. 

Вихідною інформацією для складання балансу доходів і видатків служать: 
планові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства, плановий 
прибуток, його використання, амортизаційні відрахування, приріст оборотних 
активів, обсяги і джерела капітальних інвестицій, надходження і 

сплата податку на додану вартість та інші дані. 
У першому розділі „Доходи і надходження” згруповані всі джерела 

надходжень фінансових ресурсів – прибуток від усіх видів господарської 
діяльності підприємства, амортизаційні відрахування, які у складі виручки 
надходять підприємству й використовується як джерело фінансування 
капітальних інвестицій на відновлення, реконструкцію й модернізацію 
основних засобів, інші фінансові ресурси, в тому числі централізовані. 
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Доцільність включення до складу ресурсів, що надходять підприємству, 

зумовлена тим, що одержаний в складі виручки від реалізації ПДВ має бути 

повністю перерахований до державного бюджету, але за вирахуванням видатків 

на оплату ПДВ підприємства як покупця матеріальних ресурсів, при чому не 

всіх, а тільки тих, що витрачені на виробництво продукції (робіт, послуг) і 

згідно із законодавством включаються до складу валових витрат. 

У другому розділі балансу „Видатки та відрахування” відображаються всі 

видатки, джерела фінансування яких визначені в першому, а також четвертому 

розділах. Витрати, які фінансуються з кількох джерел, для зручності 

виділяються окремим рядком частина, що покривається за рахунок 

прибутку. 

Третій і четвертий розділи містять платежі підприємства у державний 

бюджет, у тому числі податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, а також суму 

асигнувань з бюджету. 

В балансі доходів і витрат визначається сума перевищення платежів у 

бюджет проти асигнувань із бюджету. Якщо баланс доходів і видатків складено 

правильно, то різниця між першим і другим розділами дорівнює ризниці між 

платежами в бюджет й асигнувань з бюджету. 

Для перевірки правильності складання балансу з точки зору взаємозв’язку 

окремих доходів і видаткових статтей і подальшого контролю за дотриманням 

використання окремих видів доходів і надходжень за цільовим призначенням, у 

практиці фінансового планування використовують так званий шахматний 

баланс. 

В умовах ринкової економіки на вітчизняних підприємствах застосовують 

новий вид фінансового планування – бюджетування. У загальному вигляді 

бюджет – це кошторис доходів і видатків всіх господарських підрозділів 

підприємства, його функціональних служб і організацій. Складання фінансових 

бюджетів розглядається як основа внутрішньогосподарського оперативного 

планування, зіставлення витрат і 
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результатів. Підприємство може розробляти декілька основних видів 

поточних фінансових бюджетів: 

· матеріальний бюджет – відображає потребу підприємства в окремих 

видах матеріалів, будівельних конструкціях, необхідних для виконання 

виробничої програми; 

·  трудовий бюджет – визначає планові потреби підприємства в персоналі в 

цілому, в тому числі робітниках за професійно-кваліфікаційною ознакою; 

· бюджет адміністративно-управлінських витрат – відображає планові 

витрати підприємства на здійснення основних управлінських функцій; 

За способом впливу факторів на діяльність підприємства розрізняють: 

· статичний бюджет – в ньому всі показники визначають на початок 

планового періоду і не коригують впродовж року; 

· динамічний бюджет – його показники постійно коригують після 

завершення певного періоду з врахуванням змін умов господарювання; 

·   гнучкий бюджет – складається для кількох можливих обсягів діяльності 

внаслідок впливу стохастичних факторів (зміна податкових ставок,  інфляція, 

цін на матеріальні ресурси, енергоносії тощо). 

В процесі складання бюджетів можуть використовуватися такі методи: 

· метод нарощування – при його складанні враховуються показники 

попереднього бюджетного періоду з відповідним коригуванням динаміки змін у 

майбутньому; 

· пріоритетний метод – ґрунтується на звітних даних і передбачає 

обґрунтування пріоритетних напрямів відносного скорочення або зростання 

бюджетних сум; 

·   бюджетування з нульової точки – на основі детального аналізу операцій 

та нормативів використання ресурсів формуються точні та найбільш  

обґрунтовані планові показники. 

Інформація з окремих бюджетів використовується для формування 

зведених операційних і фінансових бюджетів підприємства.  

В процесі формування планових бюджетів узгоджуються дії та інтереси 
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різних підрозділів  підприємства, підвищується обґрунтованість планів 
діяльності, створюються передумови для аналізу витрат, ефективності 
діяльності управлінського персоналу.  

Фінансове планування на підприємстві здійснюється за трьома основними 
напрямами: перспективне, поточне та оперативне. Усі названі підсистеми 
фінансового планування повинні бути взаємопов’язані і взаємообумовлені. 

Ринок ставить високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки 
за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність несе саме підприємство. 
Зміст і форми фінансового планування мають бути суттєво змінені у зв’язку з 
новими економічними умовами та соціальними орієнтирами. Ринок підвищує 
вимоги до підприємств щодо забезпечення своєчасних платежів 
постачальникам за сировину, матеріали, енергоресурси, роботи і послуги, 
виплати заробітної плати своїм працівникам, проведення своєчасних 
розрахунків з державним бюджетом. Їх виконання можливе тільки при 
беззбитковій діяльності підприємств, достатній мобільності ресурсів та їх 
віддачі. 

Досягнути цього можна лише шляхом налагодженої фінансової роботи на 
підприємстві, яка забезпечить поточний прогноз динаміки фінансових ресурсів 
в умовах зміни попиту на продукцію, цін, податків та інших кон’юнктурних 
факторів. Важливу роль в цьому повинні відігравати фінансові плани, які 
сприяють збереженню фінансової стійкості підприємства. 

Фінансовий план активно впливає на всі сторони діяльності підприємства 
через вибір об’єктів фінансування, скерування коштів в залежності від їх 
віддачі на ті чи інші заходи, сприяє раціональному використанню трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів. 

В умовах ринкової економіки змінився фінансово-кредитний механізм, 
зокрема, взаємовідносини підприємств з бюджетом в розподілі фінансових 
ресурсів, у тому числі прибутку. Ці зміни повинні відображатися в фінансових 
балансах, які сьогодні залишаються засобом визначення обсягів і джерел 
фінансових ресурсів підприємств, планування коштів та їх розподілу на 
потреби виробничого і соціального розвитку. 
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У статті обґрунтовано необхідність інноваційної конкуретної стратегії 

підприємства в управлінні його діяльністю, розглянуто систему формалізації 

управлінських рішень міжнародної діяльності підприємства за умов 

забезпечення міжнародного економічного розвитку у довгостроковій 

перспективі. 
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економічна діяльність, система формалізації, управлінські рішення. 

Глобальні зміни умов формування та розвитку міжнародного бізнесу на 

основі підвищення взаємозалежності результуючих показників економічної 

діяльності суб’єктів міжнародного ринку та значного ступеня кооперації 

внутрішніх резервів з метою досягнення корпоративних стратегічних цілей 

потребують удосконалення існуючих підходів управління міжнародною 

економічною діяльністю підприємства на основі впровадження системого 

формалізованого підходу з питань аналізу результатів економічної  діяльності 

та прийняття довгострокових управлінських рішень. 

Більшість українських підприємств демонструють реактивну поведінку у 

своєму зовнішньому середовищі, тобто вони реагують на ті зміни, що в ньому 

відбуваються, а не індукують нові стимули для вдосконалення цього 

середовища. Для того, щоб посісти гідне місце на міжнародному ринку, 

вітчизняним підприємствам необхідно запровадити нові підходи щодо 

управління міжнародною економічною діяльністю та конкурентоспроможністю 

відповідно до інноваційної моделі розвитку країни. 

Новітні економічні праці західної економічної думки дедалі частіше 

надають критику існуючих методичних підходів, які переважно 
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використовують традиційні фінансові показники як основу для прийняття 

управлінських рішень, джерелом яких є система бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. Основою критичних зауважень є ретроспективний  

характер фінансових показників та виключно матеріальний характер чинників, 

що враховуються. Вищезазначені тенденції значно зменшують їхню цінність 

для прийняття стратегічних управлінських рішень. Про це свідчать праці                

К. Мерчанта, Б. Чакраварті, Дж. Деардена, Р. Каплана та Д. Нортона [8-10, 12]. 

На думку вчених, надмірне акцентування уваги підприємства на досягненні і 

підтриманні короткострокових фінансових результатів може призвести до 

надлишкового інвестування у вирішення короткострокових проблем і 

недостатнього інвестування у сферу нематеріальних активів, які сприяють 

створенню довгострокових цінностей та формуванню майбутніх конкурентних 

переваг підприємства на міжнародному ринку. 

Серед вітчизняних вчених, котрі займалися вивченням розвитку 

міжнародної діяльності підприємств слід відмітити: А. Войчак, Т. Гринько,                

В. Геєць, Д. Лук’яненко, В. Новицький, А. Павленко. 

Проте не всі питання ефективного управління та підвищення міжнародної 

діяльності підприємств чітко досліджені й остаточно сформульовані. Так, 

частово відсутні наукові праці, в яких досліджено інноваційне підґрунтя 

міжнародної конкурентоспроможності і визначено систему формалізації 

упралінських рішень міжнародної діяльністі підприємств. 

Найважливішим критерієм, що визначає здатність підприємства досягти 

очікуваних економічних результатів від своєї діяльності, є 

конкурентоспроможність, рівень якої залежить від комплексу чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства. Ключовим чинником 

посилення міжнародної конкурентоспроможності є наявність системи 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, яка здатна 

забезпечити функціонування підприємства в умовах світового ринку. Головним 

завданням системи управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства можна визначити активне та інтенсивне використання 
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міжнародного середовища діяльності підприємства як джерела його розвитку. 

При цьому має бути побудована така функціональна модель, яка здатна 

забезпечити стійкий рівень результативності діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку [2, c. 118].  

Інструментом ефективного вирішення даного завдання системи управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємства має стати інноваційна 

стратегія, орієнтована на створення нових можливостей, нових компетенцій, 

формування нових ринків, оновлення асортименту продукції, технологічні 

зміни, постійне вдосконалення процесу управління, забезпечення високої якості 

продуктових, технологічних, організаційно-управлінських інновацій.  

Також в умовах сучасних міжнародних економічних відносин конкурентні 

переваги набагато важче здобути лише за рахунок інноваційної стратегії та 

ефективного фінансового менеджменту. Міжнародна конкуренція 

інформаційного періоду потребує зміщення акцентів підприємства у 

довгострокову перспективу, основним набуттям якої є капітал підприємства, 

втілений у знаннях і кваліфікації співробітників, здатності утримувати й 

залучати нових клієнтів, корпоративній культурі. 

Протиріччя між стійким спрямуванням міжнародної економічної 

діяльності підприємства на створення й утримання довгострокових 

конкурентних переваг і негнучкою моделлю бухгалтерської звітності 

послужило причиною визнання необхідності удосконалення процесу прийняття 

управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу на основі системного 

формалізованого підходу.  

Сучасна міжнародна економічна практика характеризується 

використанням декількох теорій відносно формалізації процесу прийняття 

управлінських рішень: збалансована система показників (Balanced Scorecard), 

загальний менеджмент на основі якості (Total Quality Management), управління 

результативністю (Performance Management) та управління компетенціями 

(Competence Management) [6, c. 169].  
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Рис. 1. Система формалізації управлінських рішень підприємства на 

міжнародному ринку 

Формування системи формалізації економічних показників передбачає 
комплексне поєднання результуючих ефектів кожної із зазначених теорій у 
певній послідовності та взаємозалежності. Комплексна взаємодія всіх 
вищезазначених структурних елементів формалізованої системи прийняття 
управлінських рішень підприємства на міжнародному ринку наведена на рис. 1. 

У загальному вигляді формалізація управлінських рішень міжнародної 
економічної діяльності підприємства розпочинається за умов упровадження 
принципів загального менеджменту на основі якості, що передбачає 
активізацію процесів безперервного вдосконалювання, розвитку й навчання. 

Дані принципи слід вважати базисом функціонування системи 
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формалізації  управлінських рішень підприємства на міжнародному ринку, що 
пов’язано із динамічністю процесів та відкритістю міжнародної діяльності 
підприємства до змін навколишнього середовища, які охоплюють стратегічний, 
поточний та оперативний рівні управління. 

Подальше формування формалізованої системи управлінських рішень 
передбачає чіткиий розподіл сфери застосування вищезазначених теорій на 
різних рівнях управління міжнародною діяльністю підприємства залежно від 
сфери їх функціонального застосування [6, c. 171]. 

На рівні стратегічного управління основними елементами системи 
формалізації управлінських рішень підприємства слід вважати базові елементи 
особистоії збалансованоії системи показників (PBSC) та збалансованоії системи 
показників підприємства (OBSC). Існування даних елементів формалізованоії 
системи є основою для формування цільових орієнтирів підприємства у сфері 
міжнародного бізнесу та подальшоії структури й принципів функціонування 
внутрішніх бізнеспроцесів. При цьому особиста збалансована система 
показників акцентує увагу на матеріальному благополуччі персоналу 
підприємства і забезпеченні його суспільних досягнень з метою подальшої 
побудови ефективної корпоративної системи мотивації та визначення 
внутрішніх резервів зміни результуючих показників міжнародної діяльності 
підприємства. У свою чергу, збалансована система показників підприємства 
формується на основі агрегації особистих базових елементів збалансованої 
системи показників персоналу та містить у собі місію, бачення, базові цінності 
й ключові фактори розвитку підприємства на міжнародному ринку [6, c. 173]. 

Реалізація та контроль ступеня досягнення вищезазначених особистих та 
корпоративних цільових орієнтирів оцінюється за допомогою збалансованої 
системи показників, що є базисом усіх процесів підсистеми поточного рівня 
формалізації  управлінських рішень. Збалансована система показників зберігає 
як традиційні фінансові параметри, які відображають історичний аспект подій у 
міжнародній діяльності підприємства, так і охоплює інноваційні напрями 
оцінки: створення вартості за допомогою інвестування в клієнтів, 
постачальників, працівників, виробництво, технологію та інноваційні проекти 
[7, c. 51]. 
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Збалансована система показників доповнює систему фінансових 
параметрів минулого, що вже сталося, системою оцінок перспектив. Таким 
чином, цілі й показники поточного рівня управління міжнародною діяльністю 
підприємства формуються залежно від міжнародної стратегії і розглядають 
його діяльність за чотирма критеріями: фінансовим, взаємовідносин з 
клієнтами, внутрішніх бізнес-процесів, а також навчання і розвитку персоналу 
(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Теоретична сутність формалізації збалансованої системи показників 

підприємства на міжнародному ринку [11, c. 277] 

Чотири складових збалансованої системи показників дозволяють досягти 

балансу між довгостроковими та короткостроковими цілями, між бажаними 

результатами і факторами їх досягнення. Багатопланова збалансована система 

показників відображає спільність цілей поточного рівня, оскільки всі параметри 

спрямовані на виконання єдиної міжнародної стратегії підприємства, 

визначеної на основі місії та бачення економічного розвитку підприємства у 

довгостроковій перспективі [11, c. 277]. 

Формалізація вказаних перспектив збалансованої системи здійснюється за 
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допомогою стратегічних цілеий та індикаторів, які вимірюють цільові значення. 

У формалізованій системі прийняття управлінських рішень стратегічні цілі 

пов'язуються між собою причинно-наслідковим ланцюжком у формі так званих 

«стратегічних карт» (Strategy Maps). Терміном «стратегічна карта» Р. Каплан і 

Д. Нортон запропонували називати причинно-наслідкові зв'язки між окремими 

формалізованими елементами стратегії підприємства [11, c. 278]. 

Причинно-наслідкові ланцюжки графічно відображають логіку 

міжнародної стратегії  підприємства, що наявно презентує, як реалізація однієї 

стратегічної  мети сприяє досягненню інших поточних цілей у збалансованій  

системі. Лише наявність взаємозв'язків між окремими стратегічними цілями 

дозволяє повністю формалізувати процес прийняття стратегічних рішень. 

Отже, на ефективність інноваційної  діяльності підприємств впливає 

велика кількість різних чинників. Аналіз їхньої  сутності, причин виникнення та 

характер впливу на окремі сфери діяльності підприємства складає основу 

інноваційної стратегії. Проведене дослідження показало, що інноваційні 

стратегії сьогодні стають тим інструментом управління міжнародною 

конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, якиий здатний  

сформувати портфель конкурентоспроможних на світовому ринку продуктів, 

забезпечити ефективниий розвиток підприємства, максимізувати існуючі 

експортні можливості підприємства та створити нові.  

Також тримала подальший розвиток формалізації управлінських рішень 

міжнародної діяльності підприємства на основі системного підходу, що 

дозволяє визначити структурно-логічну послідовність і взаємозв’язок між 

результуючими показниками та внутрішніми процесами підприємства за умов 

урахування ефектів усіх підсистем управління та забезпечення міжнародного 

економічного розвитку у довгостроковій перспективі. Отримані результати 

сприяють забезпеченню збалансованості наявних внутрішніх резервів 

підприємства із динамічними можливостями розвитку зовнішнього середовища 

та дозволяють забезпечити його стійке економічне зростання на міжнародному 

ринку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглянуто категоріальний апарат ресурсного потенціалу 
підприємства. Визначено його складові, джерела та роль у розвитку 
підприємства, значення теоретичних основ ресурсного потенціалу 
підприємства, його вплив на функціонування й розвиток підприємства в цілому. 
Ключові слова: потенціал, ресурси, розвиток, підприємство, ефективність. 
 В умовах, коли попит на ресурси зростає, а їх кількість неухильно 
зменшується, ефективність функціонування виробничих систем можливо 
забезпечити лише завдяки раціональному використанню ресурсів та їх 
економії.  Подальший розвиток підприємства, його економічні можливості та 
очікувані результати неможливо передбачити без відповідних ресурсів, 
створення яких є підґрунтям формування конкурентних переваг. 

 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 
мобілізовані, приведені до руху, використані для досягнення певних цілей, 
здійснення плану, вирішення якоїсь задачі, можливості окремої особи, 
суспільства, держави у певній області [1]. Потенціал у загальному розумінні є 
можливістю реалізації будь-чого, тому його можна накопичувати, вимірювати 
його величину як ступінь накопичення, реалізувати. У свою чергу, можливістю 
називають засіб, умову, обставину, яка необхідна для здійснення будь-чого. 
Важливою ознакою потенціалу є його здатність до відтворення. Потенціал 
пов’язаний з характером цілей підприємства. Формування потенціалу 
підприємства являє собою процес реалізації заходів щодо забезпечення 
ринкових можливостей підприємства шляхом зміни його характеристик та 
властивостей до необхідного рівня, відповідно до поставлених цілей [5].  
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Принциповою відмінністю між поняттями «ресурси» і «потенціал» є те, 

що ресурси існують незалежно від суб’єктів економічної діяльності, а потенціал 

окремого підприємства невіддільний від суб’єктів діяльності. Тобто поняття 

«потенціал», крім матеріальних і нематеріальних засобів, включає і потенції 

працівника, колективу, підприємства, суспільства в цілому до ефективного 

використання наявних засобів і ресурсів [2]. Таким чином, ресурсний потенціал 

– це можливості ресурсів, що можуть бути приведені в дію у процесі 

виробництва. Суб’єктна складова ресурсного потенціалу підприємства 

визначається інтелектуальними та морально-етичними якостями персоналу, 

досвідом, знаннями, традиціями. Об’єктною складовою ресурсного потенціалу 

є всі види ресурсів, наявні на підприємстві. Сенс ресурсного потенціалу 

підприємства являють поточні та перспективні можливості підприємства, які 

будуть визначатися перетворенням ресурсів завдяки свідомій діяльності людей 

для створення необхідного продукту.  

Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники: 

- реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної 

діяльності; 

-обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у виробництво; 

- спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення 

продукції, товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку; 

- форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура. 

Джерелами ресурсного потенціалу є ресурси в розпорядженні 

підприємства – трудові, інформаційні, фінансові, матеріальні, природні. Основу 

ресурсного потенціалу являють фактори виробництва. Засоби та предмети 

праці утворюють матеріальні ресурси, які приводяться в рух трудовими 

ресурсами. Тому до складу ресурсного потенціалу підприємства включаємо 

трудові, матеріально-технічні, інформаційні, фінансові та природні ресурси. 

Саме елементи ресурсного потенціалу створюють можливості досягнення цілей 

розвитку підприємства, які відкриваються при застосуванні засобів, предметів 

праці та робочої сили.  
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Аналіз видів ресурсного потенціалу підприємства показав, що він 

складається з трудового, матеріально-технічного, природного, фінансового та 

інформаційного потенціалів. Трудовий потенціал включає в себе можливості 

свідомої діяльності людей виробляти продукцію. Він характеризується 

сукупністю здатностей працівників до економічної діяльності. До основних 

компонентів трудового потенціалу відносять: здоров’я, освіту, творчість, 

професіоналізм. Матеріально-технічний потенціал визначається особливостями 

складу основних засобів та використанням основних і оборотних засобів. Він 

дозволяє забезпечити безперебійний процес виробництва та відображає 

технічний стан засобів праці, рівень їх відповідності сучасним вимогам 

виробництва.  

Важливим видом ресурсного потенціалу є інформаційний потенціал, який 

характеризується рівнем інформаційної забезпеченості всіх господарських 

процесів на підприємстві, ефективністю збору, обробки та аналізу 

інформаційних потоків, наявністю прогресивних інформаційних технологій. 

Характеристиками даного підвиду є знання, досвід, дані, патенти, ліцензії та 

інші інформаційні продукти. При низькому рівні інформаційного потенціалу 

підприємство постане перед проблемою втрати конкурентоспроможності.  

Можливості використання фінансових ресурсів підприємства з метою 

придбання  та залучення матеріально-речових і трудових ресурсів пов’язані з 

фінансовим потенціалом. Стан та якість управління ним визначає ділову 

активність підприємства, ступінь реалізації економічних інтересів самого 

підприємства та його партнерів, конкурентоспроможність.  

Від природного потенціалу залежить склад та структура виробництва 

продукції, розмір прибутку. Важливою складовою природного потенціалу є 

екологічний потенціал, що являє собою систему природних ресурсів, умов, 

явищ і процесів. Він, з одного боку, є територіальною та ресурсною базою 

життєдіяльності суспільства, а з іншого – протистоїть йому як об’єкт 

антропогенного впливу.  
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Ресурсний потенціал підприємства характеризується сукупністю якостей 

системи взаємопов’язаних ресурсів та їх мобілізацією в умовах розвитку, 

досягнення конкурентних переваг з урахуванням впливу зовнішнього 

середовища [3]. Він бере участь у створенні продукції, яка є головним 

результатом виробничої діяльності підприємства, а її реалізація забезпечує 

прибуток як кінцеву мету підприємства. Продукція є результатом втілення 

ресурсів у ресурсний потенціал, обумовлює його, оскільки вона забезпечує 

відтворення виробництва. Оновлення продукції та технології її виробництва 

залежить від інноваційних перетворень на підприємстві. Впровадження нової 

продукції означає приріст обсягів виробництва, економію від зниження 

собівартості, зростання чистого прибутку. Чим вище науковий і технологічний 

рівень ресурсного потенціалу і ступінь його використання, тим потужніша 

матеріально-технічна база підприємства, більше можливостей для 

впровадження інновацій, вдосконалення та збільшення масштабів виробництва. 

Діяльність підприємства визначається ефективністю виробництва, яка 

залежить від обсягу та структури ресурсного потенціалу підприємства і 

визначає результативність його використання. До основних показників 

ефективності діяльності та використання ресурсів відносяться продуктивність 

праці, фондовіддача, продуктивність землі, фондоозброєність.  

Для визначення напряму та швидкості руху ефективності виробництва, 

визначення можливостей підприємства необхідно забезпечити зведення 

різнорідних виробничих ресурсів до інтегрального показника на основі 

комплексного підходу до оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Спосіб 

оцінки суттєво впливає на результати ефективності використання ресурсного 

 потенціалу. Результати аналізу наукової літератури дозволяють виділити три 

групи способів його оцінки: в натуральному, відносному та вартісному 

вираженні. В результаті дослідження нами визначено, що в основі цих способів 

лежать три методологічні напрямки оцінки ресурсного потенціалу  

підприємства: статистичні моделі; стандартизовані величини; грошова оцінка 

земельних, трудових та матеріально-технічних ресурсів. Вчені-економісти 

підтримують застосування методу грошової оцінки ресурсного потенціалу 
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підприємства, в основу якого покладено принцип взаємозамінності ресурсів. За 

допомогою знайдених аналогів визначають суму всіх ресурсів в грошовому 

вираженні. Співвідношення показників потенціалу у грошовій оцінці у часі та 

просторі дозволяє виявити динаміку та структуру ресурсного потенціалу 

підприємства, розбіжності та тенденції його диференціації за цим показником, а 

також за ефективністю використання ресурсного потенціалу. Сума вартостей 

елементів буде характеризувати величину всього ресурсного потенціалу 

підприємства. 

У сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств до 

показників такого профілю доречно включити: темпи зростання обсяг випуску 

продукції, рівень фінансових результатів діяльності, частку сегмента ринку, 

діапазон цін, конкурентоспроможність продукції, ефективність використання 

виробничого, ресурсного, трудового потенціалу, якість системи управління, 

фінансові можливості, рівень розвитку комунікацій, імідж підприємства. 

      Раціональне управління потенціалом, який належить підприємству 

повинно здійснюватись за допомогою системи фінансового менеджменту, що 

представляє собою процес розробки  управлінського впливу на рух ресурсів з 

метою підвищення ефективного їх використання і приросту.  Ресурсний 

потенціал підприємств залежить не тільки від ресурсозабезпеченості, а й від 

ступеня його використання. Комплексний показник оцінки ресурсного 

потенціалу, розрахований за моделлю, яка пропонується, порівнюється із 

фактичними даними. Якщо фактичні дані нижчі за розрахункові, то потенціал 

застосовано не повністю, якщо вище, то використовуються ефективно. 

З огляду на сучасний стан економіки наявність ресурсного потенціалу на 

підприємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства. 

Ефективна діяльність підприємства забезпечується в першу чергу за рахунок 

якості використання ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою 

оптимального капіталу, відомо що їхня якість дає змогу зменшити втрати, 

підвищити ефективність виробництва[4]. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр»  

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА   

В розгляді спектру переваг національної економіки, займає фундаментальне 

місце  потенціал вітчизняного експорту, який відіграє ключову роль у вирішенні 

питань розвитку національної економіки та підвищенні рівня її 

конкурентоспроможності. Також це є важливим завданням підприємства при 

забезпеченні ефективності збутової діяльності та формування 

конкурентоспроможної організаційної структури як систему управління 

збутовою діяльністю. 



55 
 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, збутова політка, експорт, 

ефективність, оцінка, підприємство, збут, показник,  канали збуту, 

міжнародні канали розподілу, управління збутом. 

Інтеграція України в світовий ринковий простір вимагає впровадження в 

практику діяльності підприємств різноманітні концепції маркетингу, які істотно 

змінюють підходи до формування мети діяльності, завдань, методів реалізації 

та засобів їх досягнення. Жорстка конкуренція на світовому ринку вимагає 

пристосовуватися до нових умов існування у світі ринкової економіки. В такій 

ситуації головна задача будь-якого підприємства – найідеальнішим чином 

сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. 

Проблеми, пов’язані з формуванням ефективної системи управління 

збутовою діяльністю підприємств та її оцінки в розгляді організаційної 

структури експорту є об’єктами досліджень вчених в області економіки, 

менеджменту, маркетингу, підприємництва та ін. Над ними працювали такі 

зарубіжні вчені  як І. Ансофф , Г. Армстронг, Ф. Котлер , П. Дойль, Дж.Р.Еванс, 

Б. Берман. Серед вітчизняних вчених, які присвятили себе дослідженню 

проблем збуту на даний момент належать Азарян О.М., Балабанова Л.В., 

Близнюк С.В., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Голубков Е.П., Є. Ромат, 

Крамаренко В.І., О. Майборода, Примак Т.О., Старостіна А.О. 

Збільшення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах 

неможливе без розробки таких методів управління збутовою діяльністю, які б 

допомагали орієнтуватись на потреби ринку і вести конкурентну боротьбу. 

Мета даної роботи полягає в дослідження теоретичних та методичних засад 

управління збутовою діяльністю і пошук шляхів його удосконалення на основі 

аналізу системи збуту підприємства. Виявлення шляхів удосконалення 

управління збутовою діяльністю здійснювалось за допомогою методів 

інтерпретації, комплексності. 

Зовнішньоекономічна діяльність на сьогоднішній день є саме тим 
перспективним варіантом господарювання, що має можливість гармонійно 
поєднувати інтереси держави в досягненні політичної й економічної 
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незалежності з інтересами підприємств у максимізації прибутку й у 
відповідному її перерозподілі. Тому на сучасному етапі розвитку підприємств 
України дуже важливою є розробка науково-методичних засад управління 

експортною діяльністю підприємства та вдосконалення його організаційно-
економічного і методичного забезпечення, на основі вирішення таких основних 
задач: розкриття й уточнення економічної сутності експорту як явища і 
процесу, визначення його передумов (механізму запуску), структури, факторів 

формування та регуляторного механізму життєздатності; аналізу теоретичних 
засад управління експортною діяльністю підприємства, розкриття його 
особливостей як однієї з функціональних підсистем менеджменту 
підприємства. 

Враховуючи специфіку вітчизняного законодавства та особливості 
оформлення відповідних документів, процес започаткування експортної 
діяльності підприємства може бути досить тривалим та трудомістким. 
Відходячи від усіх бюрократичних перепон та формальностей, основні етапи на 
шляху до започаткування експортної діяльності , можна викласти в наступній 

послідовності [1, с.167]: 
1. Реєстрація суб‘єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснюється 

за фактичним місцем проживання чи місцем реєстрації суб‘єкта. Загалом 
процес реєстрації є досить трудомістким і передбачає, насамперед, підготовку 
усіх відповідних документів, зокрема, статуту, якщо він потрібен за вимогами 
чинного законодавства і організаційно-правової форми суб‘єкта, заповнення 
реєстраційної картки, здійснення відповідного платежу встановленого 
державними органами за державну реєстрацію, оплату внеску до статутного 
фонду суб‘єкта, якщо це передбачено законом та організаційно-правовою 
формою самого підприємства [2]. Даний пакет документів подається на розгляд 
до Державної адміністрації за місцем реєстрації. 

2. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію. Дане свідоцтво, як 

правило, видається у трьох примірниках. При цьому обов‘язковою вимогою є 

позначки державної служби реєстрації, які затверджують легітимність даного 

процесу. 
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3. Реєстрація у відповідних органах. Зокрема йдеться про Державну 

податкову адміністрацію, митні органи України, органи внутрішніх справ, 

куди, за винятком митних органів [3], подається дублікат свідоцтва про 

державну реєстрацію. 

4. Заповнення та отримання облікової картки, яке здійснюється відповідно 

до вказаних стандартів та вимог визначених чинним законодавством України. 

5. Відкриття банківського рахунку. Передбачає подачу свідоцтва про 

державну реєстрацію, а також копія одного з документів, який підтверджує 

прийняття суб‘єкта на облік в органах державної податкової служби. 

6. Заключний етап реєстрації. Залежить від специфіки та виду діяльності 

підприємства, зазвичай може передбачати подання до відповідних митних 

органів сертифікатів походження та відповідності на продукцію, а також за 

потребою різноманітні сертифікати, зокрема, екологічні, фіто, радіологія тощо. 

Пройшовши усі вищеперераховані етапи, підприємство може започаткувати та 

вести зовнішньоекономічну діяльність. Наступні процеси повної мірою 

визначаються цілями та метою самого підприємства. З огляду на різнобічність 

діяльності підприємств, їхні організаційні структури, масштаби їхньої 

діяльності, розміри самого підприємства тощо, існують різні мотиви для 

ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

  Головним змістом збутової політики підприємства є вибір оптимальної 

схеми доставки продукту від виробника до споживача, її фізичний розподіл, а 

також обслуговування споживачів і після продажу їм своєї продукції. Тому 

вибір збутової мережі (каналів розподілу) — це стратегічне рішення, що 

повинно бути сумісним не тільки з  очікуваннями в цільовому сегменті, але й з 

власними цілями організації. Специфіка товарів, які реалізуються на 

зарубіжному ринку, зумовлює і конфігурацію каналів їх розподілення. Товари 

кінцевого споживання мають чотири найбільш типові конфігурації каналів 

розподілення [4, с.224]:: 

- виробник – роздрібний торговець – споживач; 

- виробник – оптовик – роздрібний торговець – споживач; 
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- виробник – агент – роздрібний торговець – споживач; 

- виробник – агент – оптовик – роздрібний торговець – споживач. 

Розглядаючи проведення експортної діяльності через призму та на рівні 

підприємства, можна сказати, що найпершою і найголовнішою задачею, яка 

ставиться перед підприємством-експортером при виході або проведенні 

діяльності на зовнішньому ринку є дослідження кон’юнктури ринку, на якому 

підприємство збирається працювати. Першочергове значення при цьому має 

виявлення потреб у товарі, рівня купівельної спроможності, вимог покупців до 

товару, факторів поведінки покупців, а також перспективи зміни потреб у 

товарі, виражених не лише темпами росту, але й життєвим циклом товару. 

 При аналізі попиту потрібно виходити з того, що покупець сам визначає 

відповідність пропонованого йому товару своїм реальним потребам, тому 

необхідно ретельно вивчати вимоги споживача до товарів, що є на ринку. А в 

аналізі пропозиції товару важливе значення має дослідження кон’юктури 

ринку, зміни його запасів, вивчення стану та тенденцій розвитку відповідного 

світового товарного ринку, діяльності фірм-конкурентів. 

Перш ніж приймати управлінські рішення, які були б ефективними, 

підприємство повинно також вивчити умови праці на конкретному ринку. 

Тобто разом із вивченням діяльності фірм-продавців та фірм-покупців особливо 

важливим є аналіз комерційної практики, що склалася на ринку, умов руху 

товарів та каналів розподілу товару, правових питань, торгово-політичних 

умов, тощо. 

Необхідно зазначити, що глобалізація суттєвим чином вплинула на 

розвиток і широке використання логістичного підходу в становленні 

міжнародних торгових відносин на світовому ринку. Саме глобалізація сприяє 

оптимізації розміщення ресурсів, розширенню асортименту товарів і 

підвищенню їх якості, стимулюючи при цьому розвиток всієї міжнародної 

транспортно-логістичної інфраструктури, що обслуговує міжнародну 

торгівлю[5, с.375]:. 
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Відсутність служби маркетингу чи наявності досвідчених маркетологів на 

підприємствах призводить до того, що організацією збуту, пошуком нових 

споживачів та каналів розподілу продукції вітчизняних товаровиробників 

займається безпосередньо сам керівник господарства чи ці обов’язки 

покладаються додатково до основних обов’язків деяких головних спеціалістів. 

Оскільки до їх безпосередніх обов'язків маркетингова діяльність не входить, то 

процес просування вітчизняного товару на зовнішній ринок часто проходить з 

ускладненнями і не приносить очікуваного результату [6, с.209]:. 

Досягнення цілей збуту та реалізація його задач здійснюються на 

підприємствах за допомогою функцій збуту, які виконують канали розподілу. 

Ця особливість диктує додаткові вимоги до каналів збуту: гнучке їх 

функціонування, формування товарних резервів, розвиненість складського 

господарства, розгалуженість транспортної системи і необхідність проведення 

ретельного  моніторингу ринку. 

Отже, основними цілями державного регулювання підприємств - суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності повинен бути створений при сприятливих 

умовах для укріплення позицій нашої держави на світовому ринку 

продовольства з гарантуванням продовольчої безпеки країни, що є можливим 

лише за умови формування та реалізації комплексної системи дій уряду щодо 

розвитку та підвищення ефективності експорту продукції вітчизняних 

товаровиробників. Важливими заходами такої системи могли б стати такі як: 

фінансове сприяння вітчизняним експортерам, удосконалення податкового 

регулювання їх діяльності, поліпшення правового регулювання в сфері ЗЕД, 

надання регіонам певних повноважень у зовнішньоекономічних зв'язках та 

покращення формування системи транспортних тарифів. 

Таким чином, у сучасних умовах функціонування національних  

підприємств на ринку, який характеризується високим рівнем ризику і 

невизначеністю, використання інструментів стратегічного менеджменту та 

стратегічного маркетингу в управлінні збутовою діяльністю є єдиною й 

необхідною передумовою його вдосконалення. 
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Інтеграція України в світовий ринковий простір вимагає ефективного 

управління маркетинговою діяльністю вітчизняних підприємств. Впровадження 

в практику управління підприємствами засобів міжнародного 

маркетингу докорінно змінює підходи до розуміння мети діяльності, 

завдань, методів реалізації та засобів їх досягнення. Змінюється сама філософія 

управління маркетинговою діяльністю вітчизняного підприємства. 

Надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентоздатну 

продукцію, права виходу на міжнародний ринок вимагає нових підходів до 

управління міжнародною діяльністю, а саме диверсифікація виробництва, що 

дозволяє: розширити збут і збільшити прибуток; зменшити залежність від ходу 

реалізації якої-небудь однієї продукції; підвищити ступінь утилізації відходів 

існуючого виробництва. 

Успішно функціонувати як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 

можуть тільки ті компанії, які застосовують стратегію міжнародної 

диверсифікації як технологію досягнення успіху в економічній діяльності, а 

також активно впроваджують у свою міжнародну практику маркетингові 

прийоми, інструменти, стратегії, адекватні змінам маркетингового середовища. 

Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки 

зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну 

цікавість. Використання вітчизняними підприємствами диверсифікації як 

виходу на закордонні ринки пов'язане з необхідністю пошуку і застосування 

ефективних засобів для визначення складових маркетингового комплексу, типів 

міжнародного маркетингу та організації персоналу для ведення маркетингової 

діяльності в умовах глобалізації. На внутрішньому ринку в умовах падіння 

попиту і наявності у фірм конкурентоспроможних товарів міжнародний 

маркетинг дозволяє стабілізувати збут товару, а також є одним із засобів 

захисту від іноземних товарів-конкурентів. 

 Проблемами використання вітчизняними підприємствами маркетингу на 
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закордонних ринках займалися вчені та практики зарубіжжя: В.А. Алексуніна, 
Г.А. Васильєва, І.І. Кретова, Н.К. Масовий, І.Я. Рожкова, В.І. Черенкова,                
К. Бакхауз, Ф. Больца, Ф. Дайана, Ф. Котлер, С. Маджаро, М. Портер. Роботи 
цих авторів, присвячені різним аспектам міжнародного маркетингу, разом з тим 
не дозволили визначити його роль у системі маркетингового управління 
підприємством. 

Розв’язання проблем маркетингового управління при виході на зовнішній 
ринок знайшло відображення в роботах українських науковців – А. Павленка, 
В.Войчака, В. Герасимчука, Є. Панченко, Г. Дмитренка, М. Мартиненка,                
З. Шершньової. Питанням маркетингового управління і його застосування в 
управлінні діяльністю компаніями, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, займалися І. Ансофф, Р. Акофф, К. Боумен, Б. Карлоф, У. Кінг,                
Д. Кліланд, Г. Кунц, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, О. Віханський,                
М. Круглов, А. Градов, Ю. Черняка та інші. 

Стратегія диверсифікації в міжнародному маркетингу стає однією з 
домінуючих базових стратегій розвитку підприємства. Для сучасної економіки 
вона набуває особливого значення, оскільки, з одного боку, підприємства при 
сформованій структурі світових цін перетворюються у власників масштабних 
інвестиційно-фінансових ресурсів, а з іншого боку, господарюючі суб'єкти 
інших галузей промисловості функціонують в умовах гострого дефіциту 
інвестицій, сучасних технологій і мають потребу в глибокій модернізації. 
Зазначене протиріччя може бути подолане на основі реалізації стратегії 
диверсифікації на зовнішньому ринку. Метою роботи є розробка теоретичних 
підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на визначення сутності 
стратегії диверсифікації діяльності підприємства при виході на зовнішній 
ринок.  В сучасних умовах господарювання ефективність маркетингової 
діяльності підприємства має зосереджуватися на стратегіях наступального 
характеру, спроможних вивести підприємства на новий рівень господарювання 
та підтримувати на належному рівні їхню фінансову стійкість і 
платоспроможність, тобто забезпечити ефективне функціонування в 
конкурентному середовищі. 
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Серед існуючих стратегічних альтернатив такі перспективи може 

забезпечити диверсифікація їхньої діяльності як стратегія різнобічного 

розвитку, що, в свою чергу, забезпечить надійний вихід на зовнішні ринки 

збуту. 

Автором було досліджено основні аспекти розвитку ринку та визначено 

можливі шляхи його диверсифікації. Ефективність здійснення диверсифікації 

безпосередньо залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, 

які мають попит і є конкурентоздатними. На нашу думку, найбільш точним є 

визначення диверсифікації як процесу розвитку діяльності підприємства, 

пов'язаного із збільшенням діапазону видів та проникненням в нові сфери 

діяльності, освоєнням нових виробництв, розширенням асортименту товару, що 

включає не тільки диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 

підприємницької діяльності на нові та не пов'язані з основними видами 

діяльності фірми. 

Рішення щодо застосування диверсифікації діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку, тобто розширення напрямків діяльності фірми на нових 

міжнародних ринках збуту, включають розгляд питань: чи дає новий напрямок 

(галузь) кращі можливості одержання прибутку в порівнянні з можливостями, 

наявними в галузі, де вже функціонує фірма та чи може компанія конкурувати з 

існуючими компаніями на ринку. 

Існує багато причин, які змушують підприємства та їх керівників приймати 

рішення стосовно диверсифікації. Головні причини щодо прийняття рішення 

про диверсифікацію діяльності підприємства: часткове використання ресурсів, 

зниження прибутку від основного виробництва, скорочення попиту на 

продукцію, створення нових робочих місць, постійний ріст конкуренції та НТП 

(науково-технічного прогресу) [4, 6]. Після вибору найбільш адекватного 

конкурентним перевагам та потенціалу фірми зарубіжного ринку логічно 

постає питання щодо форм присутності на цьому ринку, а отже, і стратегій 

виходу на нього. 
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Міжнародна бізнесова практика виділяє три основні стратегії виходу на 

зовнішній ринок: експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування. 

У випадку стратегії експортування виробництво залишається на 

національній території, що має свої недоліки та переваги. Спільне 

підприємництво та пряме інвестування потребують вже організації 

виробництва за кордоном. При цьому деякі форми спільного підприємництва 

реалізуються на основі укладення контрактів, без додаткових інвестицій, а 

спільне володіння та пряме інвестування передбачають інвестиції, тобто 

довгострокові вкладення капіталу в підприємства, соціально-економічні 

програми, підприємницькі та інноваційні проекти. Це зумовлює виділення 

контрактних та інвестиційних форм стратегій виходу на зовнішній ринок. 

Глобальними напрямками маркетингових стратегій є сегментація, 

диверсифікація та інтернаціоналізація діяльності підприємства. За Ф. Котлером 

виділяють три види диверсифікаційних процесів: 

1. Концентрична (вертикальна) – підприємство виробляє товари, які як в 

технологічному, так і в маркетинговому аспекті пов'язані зі вже існуючими 

товарами фірми. Приклад, корпорація "General Motors", яка відрізняється 

найвищим рівнем вертикальної диверсифікації – власна продукція становить 

близько 65% загальної вартості автомобіля. 

Переваги концентричної диверсифікації: гарантія поставок технічних і 

матеріальних ресурсів; тісний контакт з кінцевими споживачами; контроль 

всього ланцюга виробництва – від сировини до готової продукції; стабільність 

господарських зв’язків у межах підприємства. 

Недоліки концентричної диверсифікації: постійне вдосконалення 

виробництва потребує значних витрат, що стає головною причиною 

перевищення вартості ресурсів за середньоринкову; негативні зміни 

зовнішнього середовища прямо впливають на взаємозалежність підрозділів 

та погіршують становище підприємства; зменшення впливу конкуренції через 

обмеженість ринку збуту. 
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Сьогодні спостерігається тенденція до зниження рівня концентричної 

диверсифікації: підприємства виробляють самостійно меншу кількість 

компонентів та комплектуючих – вони купують їх на ринку. 

2. Горизонтальна диверсифікація – розширення власного асортименту 

продукції виробами, які не пов'язані з тим, що випускається, але створюють 

зацікавленість існуючих клієнтів. Горизонтальна диверсифікація передбачає 

освоєння нових ринків та сфер бізнесу, які задовольняють потреби вже 

існуючих клієнтів. Переваги горизонтальної інтеграції полягають у 

різнобічному аналізі та задоволенні потреб споживачів, при якому досягається 

ефект синергізму – сукупність видів діяльності дає більший ефект, ніж окремі 

види діяльності. Ефект стратегії горизонтальної диверсифікації виявляється в 

тому, що види бізнесу, якими займається підприємство, є 

взаємопідсилюючими. Ризик застосування стратегії горизонтальної 

диверсифікації полягає в тому, що ринок збуту, який підприємство охоплює 

всебічно, може раптово зменшитися, тоді буде необхідно докорінно змінювати 

напрям діяльності. 

3. Конгломератна диверсифікація – поповнення асортименту компанії 

виробами, що не пов'язані ні з технологіями, які застосовуються, ні з ринками, 

на яких працює фірма, ні з існуючими потребами споживачів. Цей вид 

диверсифікації потребує найбільших фінансових витрат і може застосовуватися 

лише великими, прибутковими підприємствами, фірма розширюється за 

рахунок виробництва технологічно не пов'язаних товарів, що реалізуються на 

нових ринках; це одна з найскладніших для реалізації стратегій розвитку; дуже 

часто ця стратегія реалізується шляхом придбання підприємств, а не 

створенням нових підприємств для роботи на незнайомому ринку. 

Недоліки конгломератної диверсифікації: труднощі у регулюванні різних 

видів бізнесу та підрозділів; складність аналізу стратегічних проблем; 

проблематичність оцінки стратегічних планів [4]. 
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Таким чином, поряд із плюсами, диверсифікованість породжує виникнення 

деяких специфічних проблем. Головна з них – можливе збільшення витрат на 

управління й зниження ефективності управління. Це є наслідком ускладнення 

оргструктури холдингу, що утворився, і виникненням «відцентрових сил», 

породжуваних керівниками підприємств, нестабільне зовнішнє середовище, що 

створює додаткові труднощі диверсифікованості для українських підприємств. 

На нашу думку, диверсифікованість повинна застосовуватися так, щоб 

реалізувати стратегічний потенціал і досягти збалансованого економічного і 

технологічного результату. 

У випадку успішної реалізації диверсифікованості підприємства при 

виході на зовнішні ринки матимемо наступні стратегічні вигоди: 

1) реалізація синергетичного потенціалу, що укладається у віддачі, яка 

збільшується, від масштабу, можливості росту ефективності використання 

ресурсів підприємства, що збільшується ринкова міць конкурентоспроможність 

фірми, але синергізму може й не бути, якщо ринки, на яких працює фірма, не 

зв'язані; 

2) стабілізація доходів і зниження фінансових ризиків (за рахунок 

збільшення обсягу надходжень); 

3) технологічні впровадження (НДДКР, взаємне проникнення технологій і 

т.д.) [4]. 
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Стаття присвячена узагальненню теоретичних аспектів щодо визначення 
сутності поняття «управління оборотними активами підприємства» та 
оцінки процесу управління ними на прикладі машинобудівного підприємства. З 
метою підвищення ефективності використання оборотних активів та 
покращення процесу управління ними на підприємстві запропоновано ряд 
заходів. 
Ключові слова: оборотні активи, управління оборотними активами, політика 
фінансування оборотних активів, джерела фінансування, показники 
ефективності використання оборотних активів 

На діяльність підприємства впливають багато чинників. З одного боку це 
зовнішні чинники, а з другого боку це внутрішні чинники. На зовнішні чинники 
підприємство не може впливати і змінювати, проте внутрішніми чинниками 
підприємство може керувати і коригувати їх для своєї вигоди. Одним з таких 
внутрішніх чинників є оборотні активи на підприємстві. Правильне управління 
активами дозволить підприємству збільшити їх ефективність, вартість та 
дозволить підприємству отримати вищі прибутки. Дослідженнями проблеми 
методики управління оборотними активами займалися такі зарубіжні та 
вітчизняні вчені як: Ф. Ф. Бутинець, В. В. Биковський, О. С. Бондаренко,                
Н. В. Чабанова, М. А. Болюх та інші. 
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Разом з тим, існує ряд недоліків в питані управління оборотними активами, 

серед них є проблема в наявності, точніше у відсутності чітко визначеної 

методики, якою можуть слідувати підприємства для прийняття своїх 

управлінських рішень з питань оборотних активів, і тому як результат кожне 

підприємство змушене розробляти власну методику вирішення цієї проблеми 

самостійно. Основною метою даної публікації є розкриття теоретичних 

положень щодо управління на підприємстві оборотними активами; 

узагальнення чинників, що здійснюють вплив на ефективність використання 

оборотних активів; формування шляхів і способів поетапного управління 

оборотними активами підприємства. Одним з найважливішим елементом для 

успішного функціонування підприємства є оборотні активи. Виходячи з їх 

розміру залежить ефективність підприємства загалом. Саме оборотні активи є 

індикатором роботи усього підприємства. Саме на них покладено фінансування 

планових витрат, нормальне функціонування виробництва та реалізації 

продукції. Наявність активів понад норм веде до їх неефективного 

функціонування відволікання в запаси, не використання в подальшій 

операційній діяльності. При умові, якщо оборотних активів недостатньо, це 

призводить до невиконання підприємством свої зобов’язань в повному обсязі. 

На обсяг оборотних активів можуть впливати багато чинників, серед них: 

господарська діяльність підприємства, обсяг виробництва продукції, 

протяжність виробничого циклу, наявність різного асортименту продукції, 

умови співпраці з постачальниками та покупцями, порядок розрахунків з 

дебіторами та кредиторами тощо. На сьогодні, головною прерогативою для 

будь-якого підприємства є максимізація прибутку і зниження витрат на ведення 

бізнесу. Для досягнення цієї мети необхідно розробити чітку, ефективну та 

правильну політику щодо управління активами підприємства, а особливо увагу 

приділити управлінню оборотними активами. Ефективність і доцільність 

управлінських рішень відіб’ється на ефективності функціонування 

підприємства загалом, а саме: на ліквідності підприємства, його 

платоспроможності і як наслідок на фінансовій стійкості підприємства. 
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Перш за все розберемося, що собою представляють оборотні активи. 

Український економіст М.А. Болюх у своїй праці «Управління фінансами 

держави» дає таке визначення оборотним активам як: «оборотні активи 

підприємства, що займається виробництвом, являють собою групу активів з 

терміном використання до одного року, які приймають участь в операційній 

діяльності, та у зв’язку зі своє ліквідністю повинні надавати можливість 

плати підприємству по своїм зобов’язанням» [1, с. 65]. 

У будь-який момент діяльності підприємства оборотні активи перебувають 

у різному виді: починаючи з сировини, матеріалів, палива, виробничих запасів, 

незавершеного виробництва, готової продукції та закінчуючи дебіторською 

заборгованістю, та грошовими коштами. Основне призначення оборотних 

активів стоїть у забезпеченні на підприємстві безперебійного процесу 

виробництва та процесу обороту активів, саме тому питання управління цим 

видом активів є актуальним для будь-якого підприємства. 

Для ефективнішого управління над усіма оборотними активами 

вітчизняний вчений О. С, Бондаренко запропонував поділити усі оборотні 

активи на підрозділи такі як:  

 

Оборотними активами: 

1. Дебіторська заборгованість; 

2. Запасами; 

3. Грошові кошти та поточні фінанси [2, с. 53]. 

Проте, не зважаючи на такий поділ, для управління усіма оборотних 

активів можна запропонувати шаблон-схему за якою наводиться поетапний 

контроль над оборотними активами. Ця схема представлена 9 кроками 

(етапами) слідуючи, яких можна досягти бажаних результатів. Більш-детально 

кожен етап охарактеризовано в Детальніша характеристика підходів, щодо 

принципу формування оборотних активів: 
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Консервативний – даний підхід характерний для підприємств, чиє 

забезпечення оборотними активами гарантує йому нормальне функціонування, 

у такому випадку на підприємстві формуються додаткові резерви матеріалів і 

сировини для непередбачених умов. За таких умов підприємство буде спокійно 

функціонувати навіть в непередбачених умовах, проте, незважаючи на переваги 

підходу, активи використовуються не доцільно, що зменшує їх оборотність та 

рівень рентабельності. 

Помірний підхід – згідно цього підходу наявні на підприємстві оборотні 

активи здатні повністю покрити поточну потребу в активах та формування 

оптимального страхового резерву у випадку збою нормального функціонування 

підприємства. Тобто, даний підхід забезпечує доцільне співвідношення між 

ризиком та ефективністю використання оборотних активів підприємством. 

Агресивний підхід характеризується мінімізацією страхового розміру 

резерву оборотних активів. У ході нормальної роботи на підприємстві він дає 

найкращі результати по рентабельності та по ефективності використанні 

оборотних активів, проте навіть легкі збої в операційній діяльності 

підприємства можуть кардинально знизити рівень виробництва і реалізації 

продукції, що призведе до великих фінансових втрат. 

Кожен з елементів, які входять до складу оборотних активів мають свої 

окремі цілі та характер їх використання. Тому, на підприємствах, які 

використовують великий об’єм оборотних активів доцільно розробити систему 

управління ними по їх видах, що полегшить саму задачу управління та 

контролю. Зазвичай оборотні активи на підприємстві діляться на: запаси 

торгівельно-матеріальних цінностей, дебіторську заборгованість та грошові 

кошти [3]. 

При ефективному управлінні запасами на підприємстві можна досягти 

зниження операційного циклу, знизити поточні витрати на зберігання 

оборотних активів і в свою чергу вивільнити частину оборотних активів з 

господарського обороту, що дозволить реінвестувати або перерозподілити їх в 

інші сфери. Якщо звернути увагу на питання по управлінню дебіторською 
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заборгованістю, то підприємство може досягнути успіхів у зменшенні 
необхідності в активах. Не адекватний розмір дебіторської заборгованості є 
недоцільним перерозподілом капіталу підприємства, високий рівень якої може 
стати причиною зниження рівня ліквідності або зниження об’ємів виробництва. 
Для пришвидшення обороту дебіторської заборгованості доцільно проводити 
програму по наданню знижок за оплату товару готівкою, або зразу після його 
придбання. Проте така програма має право на життя лише у тих компаніях у 
яких є міцні умови та контакти з покупцями, тобто лише з постійними 
клієнтами, у яких компанія може бути цілком впевнена щодо термінів та суми. 
Існує метод пришвидшення повернення дебіторської заборгованості як 
факторинг – реалізація дебіторської заборгованості іншій особі. Проте, цей 
метод не є традиційним і не популярний у вітчизняній економіці. Причинами 
цьому є високий ризик такої операції, велика маржа за факторингові послуги 
[6] . 

Говорячи про управління грошовими котами і про способи залучення їх в 
оборот підприємства, то в національній методології це питання найменш 
розроблено і потребує удосконалення. Проте, в розвинених країнах існує 
правило резервування, або вкладання тимчасово вивільнених коштів у 
легкореалізовані цінні папери. 

Попри усі переваги такого методу, на жаль він не доступний для 
вітчизняних виробників через брак надійних цінних паперів в країні та недовіра 
до фінансового ринку.  

При управлінні оборотними активами варто звернути увагу на вибір 
методу їх фінансування. Одним з найбільш поширеним методом фінансування 
оборотних активів слугує кредиторська заборгованість, такий метод дозволяє 
підприємству розширювати свою діяльність не залучаючи власні кошти і 
сприяє активації ефекту фінансового важелю, що в свою чергу підвищує 
рентабельність показників власного капіталу. Наступним способом залучення 
фінансування для оборотних активів можуть слугувати банківські кредити, 
проте їх залучення може негативно відобразитися на збільшенні витрат 
підприємства на обслуговування таких кредитів [7, с. 101]. 
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Основним критерієм за яким будується політика по управлінню 

фінансування оборотних активів є вибір оптимально співвідношення між 

рівнем ризику втрати фінансової стійкості підприємством та рівнем 

ефективності діяльності підприємства щодо використання власного капіталу і 

можливістю підприємства в повному обсязі відповідати по своїм 

зобов’язанням. 

Так, при умові що короткострокові фінансові зобов’язання на підприємстві 

будуть незмінними, а розмір оборотних активів, які оплачуються за рахунок 

власного капітал та довгострокових позик буде збільшуватися то це в 

майбутньому призведе до зростання та зміцнення фінансової стійкості 

підприємства. Також це спричинить зріст середньої вартості капіталу в 

загальному. І навпаки при умові що при незмінному фінансуванні власним 

капіталом та довгостроковими позиками оборотних активів, сума 

короткострокових зобов’язань підприємства буде зростати, то це призведе до 

зниженню середньої вартості капіталу і за рахунок цього буде знижуватися 

фінансова стійкість підприємства та її платоспроможність. 

В підсумку необхідно зазначити, що управління оборотними активами на 

підприємстві становить один з головних та важливих компонентів формування 

вдалої управлінської системи в цілому. Окрім того, від якості управління 

оборотними активами буде залежати платоспроможність господарюючого 

суб’єкта, рівень його рентабельності, формування можливостей щодо роботи у 

непередбачуваних ситуаціях, масштабність та рівень виробництва і кінцевої 

реалізації продукції. За умови забезпечення вдалого управління оборотними 

активами на підприємстві вдається досягти деякого вивільнення активів, які 

можна застосувати для забезпечення зростання прибутковості його 

функціонування, пришвидшення обіговості оборотних коштів, забезпечення 

безперебійної виробничої діяльності та максимізації прибутковості, що 

беззаперечно є першочерговою місією для кожного суб’єкта господарювання. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено різні підходи до трактування сутності поняття «фінансова 
стійкість». Розкрито комплексну методику визначення фінансової стійкості 
підприємства. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю 
ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану 
економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого 
забезпечення ефективного функціонування підприємств. 
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Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз фінансової стійкості, відносні 
показники, абсолютні показники, поріг рентабельності, запас фінансової 
стійкості, недостатня фінансова стійкість, надлишкова фінансова стійкість. 

Розробка фінансового плану завершується проведеннямм його експертної 
оцінки, головною метою якої є оцінка досягнення фінансової рівноваги 
підприємства на кінець планованого періоду. 

Завдання оцінки фінансової рівноваги полягає у визначенні того, якою 
мірою розроблений фінансовий план підприємства відповідає вимогам 
фінансової стійкості, передбачає негативні фактори та ризик банкрутства 
підприємства у разі порушення рівноваги між використанням власних та 
позикових фінансових ресурсів. 

Прогнозування фінансової рівноваги необхідно не лише власне 
підприємству, а й його акціонерам, інвесторам, партнерам по господарській 
діяльності. 

Фінансова стійкість підприємства може оцінюватись як з точки зору, 
генеральної стратегії розвитку підприємства, так і відповідно до тактичних 

завдань. 
Тактичні завдання фінансового забезпечення діяльності торговельного 

підприємства полягають, перш за все, у достатності джерел фінансування 
поточної комерційної та виробничої діяльності, тобто достатності коштів для 
формування у необхідних розмірах товарних запасів та покриття витрат обігу 
підприємства. 

Вирішення цього завдання на етапі експертизи фінансового плану 
підприємства може бути досягнуто шляхом перевірки співвідношень між 
обсягом мінімальних потреб підприємства, що обумовлені його господарською 

діяльністю, та розміром і джерелами коштів, які для цього будуть 
використовуватись. 

Оцінка ступеня досягнення стратегічних завдань фінансового забезпечення 
діяльності підприємства може бути проведена шляхом розробки матриць 
фінансової рівноваги підприємства, які базуються на визначенні прогнозних 
значень спеціальних узагальнюючих показників: 
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- результату господарської діяльності; 
- результату фінансової діяльності; 
- результату господарсько-фінансової діяльності. 
Результат господарської діяльності являє собою суму грошових коштів 

підприємства, яка залишається в розпорядженні підприємства після 
фінансування його виробничого розвитку. Нетто-результат експлуатації 
інвестицій – це частина доходу підприємства, яка залишається в його 
розпорядженні після покриття матеріальних та інших виробничих витрат 
підприємства за винятком фінансових витрат, що пов’язані з використанням 
позикових ресурсів. Тобто кількісно – це балансовий прибуток підприємства, 
збільшений на вартість позикових ресурсів, які були залучені для виробничих 
потреб підприємства. 

Визначення цього показника дає можливість оцінити фінансовий підсумок 
здійснення виробничої діяльності підприємства без врахування впливу на нього 
структури капіталу та податкових платежів з прибутку. 

Фінансово-експлуатаційні потреби характеризують обсяг коштів, які 
мають авансуватися у формування обігового капіталу підприємства для 
обслуговування його господарського обороту, тобто для формування товарних 
запасів, запасів інших матеріальних ресурсів, дебіторської заборгованості та 
грошових коштів, необхідних підприємству. 

Приріст фінансово-експлуатаційних потреб визначається як різниця між 
потребою підприємства в обігових коштах на плановий період та їх наявністю 
на початок планового періоду. 

Виробничі інвестиції являють собою суму коштів, які необхідні для 
реалізації прийнятих програм реальних інвестицій підприємства, тобто 
здійснення капітальних вкладень в поповнення основних фондів, їх 
модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення. 

Показник «виручка від реалізації майна підприємства» характеризує обсяг 
поповнення власних фінансових ресурсів підприємства в разі реалізації майна, 
яке не підлягає подальшій експлуатації у зв’язку з його матеріальним або 
моральним старінням. 
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Отже, показник «результат господарської діяльності» (РГД) характеризує 

достатність власних коштів підприємства для фінансування його виробничих 

потреб у плановому періоді. 

Якщо РГД, підприємство забезпечує реалізацію принципу 

самофінансування свого розвитку. Якщо РГД, підприємство залучає для 

фінансування своїх виробничих потреб позикові ресурси, оскільки власних 

коштів для цього недостатньо. 

Результат фінансової діяльності – це зміна обсягу заборгованості 

підприємства, скоригована на розмір фінансових витрат (процентів за кредит, 

що сплачені), дивідендних виплат та податкових платежів. Якщо РФД, то це 

свідчить про залучення додаткових джерел фінансових ресурсів, незважаючи на 

платність останніх. Якщо РФД- підприємство планує зменшити обсяг 

позикових джерел фінансування, знизити ефективність політики щодо 

формування структури капіталу підприємства (якщо рівень залучення 

позикових ресурсів не є надмірним). 

Результат господарсько-фінансової діяльності (РГФД) – підсумок 

результату господарської та результату фінансової діяльності його розмір дає 

можливість оцінити обсяг «вільних» грошових коштів підприємства після 

фінансування усіх витрат (у тому числі податкових, процентних та дивідендних 

платежів) та виробничого розвитку. 

Якщо РГФД, то в розпорядженні підприємства є вільні грошові кошти для 

фінансування інших напрямків діяльності підприємства, крім виробничого 

розвитку (соціального споживання та соціального розвитку, фінансового 

інвестування, створення резервних фондів). 

Якщо РГФД - підприємство має нестачу вільних грошових коштів, що 

може призвести до ліквідних ускладнень або скорочення можливостей 

підприємства щодо фінансування невиробничих витрат. 

Оскільки РГФД являє собою функцію від РГД та РФД і залежить від 

співвідношення між ними, точне визначення економічних наслідків результату 
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господарсько-фінансової діяльності, який прогнозується, залежить від того, яке 

значення результату господарської та результату фінансової діяльності при 

цьому очікується. 

Для оцінки фінансового стану підприємства і вірогідності його 

банкрутства та ліквідних ускладнень залежно від значень результату 

господарської та результату фінансової діяльності, які прогнозуються, 

використовується спеціальна матриця фінансової рівноваги. 

У роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, а також у 

методиках фінансового аналізу Міністерства економіки та Міністерства 

фінансів, Аудиторської палати України фінансова стійкість підприємства 

оцінюється за допомогою не якісних, а кількісних методів, при цьому 

переважаючим є метод коефіцієнтів. Проте цей підхід не дозволяє комплексно 

оцінити фінансовий стан підприємства, діагностувати причини (особливо 

суб'єктивні) порушення пропорцій у русі капіталу на всіх стадіях його 

колообігу, тому не є достатнім для обґрунтування управлінських рішень 

тактичного і стратегічного характеру. Аналіз якісних методів дасть можливість 

обґрунтувати підходи до їх адаптації до реалій функціонування вітчизняних 

підприємств. 

Перший підхід – якісні методи, які базуються на модифікації балансової 

моделі фінансової стійкості. 

Західні учені-економісти трактують суть фінансової рівноваги 

підприємства в контексті здатності матеріально-фінансових потоків по усіх 

фазах циклу колообігу капіталу повертатися до стану, який забезпечує 

правильні пропорції в їх русі, незважаючи на вплив дестабілізуючих чинників. 

Так, наприклад, французький економіст Б. Коласс у своїй роботі 

підкреслює, що «поняття фінансової рівноваги може бути розглянуте з двох 

різних, таких, що не суперечать одна одній, точок зору: перша, відбиваючи 

юридичні вимоги кредиторів, припускає, що підприємство має бути здатне за 

допомогою своїх ліквідних засобів погасити борги, коли це необхідно; друга 
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виходить з того, що підприємство повинно підтримувати функціональну 

рівновагу між джерелами та їх використанням, ураховуючи стабільність 

перших і призначення других. Це обумовлює два основні види аналізу 

фінансової рівноваги підприємства за допомогою балансу: аналіз ліквідності та 

зворотності (називається також патримоніальним або майновим) і 

функціональний аналіз, який має два варіанти («горизонтальний» і «центр 

відповідальності»)» [1, с. 44]. 

В останні 10 років горизонтальний аналіз все частіше стає об'єктом 

численних суперечок, причому як з боку практиків, так і теоретиків. 

Горизонтальна структура функціонального балансу заснована на припущенні 

про призначення джерел для конкретного використання. 

Таким чином, передбачається, що кредиторська заборгованість 
підрозділяється на позики, призначені для інвестування, і банківські кредити, 
необхідні для покриття дефіциту грошових коштів. 

Проте, з точки зору практика, ця гіпотеза «... суперечить принципу, 
називаному єдністю касової (чи грошової) готівки, згідно з якою усі джерела 
фінансують усі засоби. Гіпотеза нехтує тим фактом, що деякі кредити грошових 
коштів, коли вони, як це буває, регулярно поновлюються, подібні до постійних 
джерел. З точки зору теоретика, ця гіпотеза встановлює занадто вузький 
аналітичний зв'язок між рішеннями про інвестування та рішеннями про 
фінансування» [1, с. 70]. 

Розглянуті якісні методи оцінювання фінансової стійкості підприємства, 
які використовуються в теорії та практиці фінансового аналізу, дозволяють 
комплексно оцінити ефективність залучення, розміщення та використання 
фінансових ресурсів. У межах якісного оцінювання фінансової стійкості 
підприємства виокремлено чотири основних підходи: 

 1) якісні методи, що базуються на модифікації балансової моделі 
фінансової стійкості;  

2) якісні методи, які використовують балансову модель фінансової 
стійкості для визначення типу фінансової стійкості підприємства;  
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3) якісні методи, що використовують темпи зростання активів і пасивів, а 
також їх елементів для діагностування фінансової стійкості підприємства;  

4) якісні методи, які спираються на визначення зон якісного оцінювання 
типів фінансової стійкості за допомогою створення двовимірної матриці. 

Загалом оцінювання фінансової стійкості підприємства за допомогою 
різних ланцюжків взаємопов'язаних темпових показників дозволяє визначити 
ступінь гнучкості структури фінансових ресурсів підприємства на всіх стадіях 
колообігу капіталу. При цьому акцент робиться на тому, що вищою формою 
стійкості підприємства є його здатність до розвитку.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 У статті проаналізовано доробок сучасних українських вчених щодо 
функціонування кредитного механізму формування капіталу торговельних 
підприємств. Систематизовано умови їх кредитування, досліджено зв’язок 
параметрів позик із фінансовими показниками діяльності.  
Ключові слова: кредитна політика, товарна політика, довгостроковий 
кредит, короткостроковий кредит, кредитоспроможність. 

 Торгівля – це галузь національної економіки, яка потужно розвивається. 
Починаючи з 2003 р. щорічний приріст роздрібного товарообігу підприємств 
складає 20-30 %. Станом на 01.10.2007 р. у цій галузі використовується 11,14 % 
необоротних і 33,09% оборотних активів підприємств України [1]. Бурхливий 
розвиток галузі зумовлює підвищення ролі кредитних ресурсів як важливого 
джерела фінансування підприємств. На частку торговельних підприємств 
станом на 01.04.2008 р. припадає 38,71 % усіх кредитів, наданих комерційними 
банками нефінансовим корпораціям, у т.ч. 41,32 % – терміном до 1 року. 
Кредити в національній валюті становлять 39,4 % сукупного портфеля, в 
іноземній валюті – 37,73 % [2, с. 64]. 

Проблематика взаємодії торговельних підприємств і банків є предметом 
дослідження багатьох учених. Так, К. М. Гнедовим розроблено передумови 
одержання синергетичного ефекту при використанні вільних фінансових 
коштів комерційних банків для реалізації інвестиційних проектів підприємств 
[3]. Банківський кредит А. Г. Балдинюком, О. Г. Білою [4], Р. С. Сорокою [5],                
С. О. Ткаченко, Т. Є. Унковською [6] розглядається як інструмент управління 
оборотним капіталом і фінансовою стійкістю торговельного підприємства. 
Пропонується така структурно-логічна схема етапів його фінансування: 
управління товарними запасами – управління дебіторською заборгованістю – 
управління кредиторською заборгованістю – власний капітал – короткострокові 
кредити [7, c. 9]. 
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Обґрунтування форм та умов залучення позикового оборотного капіталу 

пропонується будувати на таких основних принципах: формування як 

постійної, так і змінної їх частини; виділення як самостійних об’єктів 

управління кредиторської заборгованості по товарних операціях (товарний 

кредит) та поточних зобов’язань по розрахунках. Залучення окремих видів 

кредитів для фінансування оборотних активів підприємства має здійснюватись 

за певними критеріями, серед яких найважливішими є: максимальна вартість 

позикового капіталу та оптимальний термін його залучення [8, c. 16]. 

Л. О. Мельник науково обґрунтовує сутність ефективності кредитування з 

боку позичальника на основі принципу раціональності та визначення інтересів 

суб’єктів кредитних відносин, виділяє основні етапи її оцінки (ефективність 

залучення, ефективність використання), які розкриваються через визначення 

критеріїв (вартість кредитних ресурсів, оборотність, доходність, ризик тощо) 

[9-11]. Нею також порушено питання про врахування галузевих особливостей 

підприємств роздрібної торгівлі при оцінці їх кредитоспроможності [12]. 

Разом із тим механізм кредитування торговельних підприємств 

залишається недосконалим з огляду на галузеву специфіку формування 

капіталу. Ринкова трансформація економіки України ліквідувала радянську 

систему кредитування оптової і роздрібної торгівлі, за якою кредити 

надавалися за символічну плату (1-2 % річних), а державний норматив участі 

кредитів у забезпеченні потреби підприємств в обігових коштах практично 

легалізовував постійне перебування кредиту в розпорядженні позичальника. 

Ринок відкинув таку практику і створив систему залучення кредитів з оплатою 

відсотків, установлених на ринкових засадах [13, c.7]. Указаний аспект 

визначає актуальність наукових досліджень у галузі підвищення ефективності 

залучення й використання кредитних ресурсів у підприємствах торгівлі.  

Метою статті є систематизація умов кредитування, дослідження зв’язку 

параметрів позик із фінансовими показниками діяльності торговельних 

підприємств і визначення на цій основі перспектив розвитку механізму їх 

кредитування. Інформаційну основу дослідження складають дані Інтернет-
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порталу www.smida.gov.ua. Це єдиний інформаційний масив даних про 

емітентів цінних паперів, який ведеться Державною установою «Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України», створеною в 1998 році 

при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). 

Одним із напрямів діяльності агентства є розповсюдження інформації, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства та нормативних 

документів Комісії, до якої поміж іншим належать відомості про одержання 

позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента [14].  

Через брак власних оборотних коштів підприємства залучають банківські 

кредити, які дають змогу більш раціонально організувати оборот коштів 

підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на створення товарних 

запасів. 

У процесі кредитування підприємств насамперед ураховуються 

індивідуальні особливості кругообігу їхніх коштів, які проявляються в 

розбіжності в часі між вилученням з обороту вартості в грошовій формі та 

авансуванням коштів у новий оборот. Планування потреби в кредиті для 

формування оборотних коштів підприємства здійснюється таким чином. На 

першому етапі розраховується потреба в оборотних коштах у цілому та за 

окремими напрямками. На другому етапі визначається необхідний розмір 

залучення кредитів банку на покриття збільшення потреби в оборотних коштах.  

Основні цілі кредитування для поповнення оборотних коштів: для 

розрахунків із постачальниками і підрядчиками; для здійснення виплат 

заробітної плати, прирівняних до них платежів і пов'язаних із цим обов'язкових 

платежів; для покриття короткострокових касових розривів; для оплати за 

контрактом, договором тощо (зокрема для здійснення авансових платежів по 

імпортному контракту); для передфінансування експортних контрактів.  

Формами поповнення оборотних коштів може бути строковий кредит чи 

відновлювальна (револьверна) кредитна лінія банку [15]. 

Строковий кредит - це юридично оформлене зобов'язання банку перед 

позичальником надати на певний термін обумовлену суму кредиту на 
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визначених умовах. Кредит надається разово або у формі невідновлювальної 

кредитної лінії, тобто при отриманні позичальником повної суми кредитних 

коштів подальша видача кредитних коштів позичальнику припиняється 

незалежно від фактичної суми заборгованості за кредитом упродовж дії 

кредитного договору. 

Відновлювальна (револьверна) кредитна лінія - кредитна лінія зі 

встановленим лімітом кредитування. У разі часткового або повного погашення 

кредиту позичальник може повторно отримати кредит у межах встановленого 

ліміту упродовж дії кредитного договору. 

Банки також надають можливість рефінансувати заборгованість по 

кредиту, отриманому в іншому банку на фінансування поповнення оборотних 

коштів. Винятком є заборгованість, прострочена на момент звернення, та 

проблемна заборгованість, виявлена під час аналізу кредитної заявки 

позичальника. 

Забезпеченням по кредиту можуть бути: нерухоме майно (нежитлова та 

житлова нерухомість, земельні ділянки); машини та обладнання; майнові права 

по депозитних договорах; наземні транспортні засоби; товари в обігу; цілісні 

майнові комплекси; гарантії; цінні папери. 

Банк «Надра» пропонує також відновлювану кредитну лінію в гривнях із 

режимом вільного кредитування (терміном до 2 років), а також відновлювану 

кредитну лінію з режимом траншевого кредитування. Термін останньої 

кредитної лінії: до 2 років (у виняткових випадках – до 3 років) – під заставу 

рухомого майна; до 7 років – під заставу нерухомого майна (частина 

нерухомого майна не менше 130 %). 

При фінансуванні оборотних коштів заставою, крім рухомого і нерухомого 

майна, можуть бути ще й товари в обороті. Щоправда, отримати кредит під таке 

забезпечення непросто: оформити заставу значно складніше, ніж, наприклад, 

іпотеку, через ризик втрати об’єкта застави і складність юридичних процедур. 

До того ж під заставу товарів в обороті терміни кредитування менші (зазвичай 



84 
 

до 24 місяців), відсоткові ставки вищі: 28 % у гривні, обмежена можливість 

отримання кредиту в іноземній валюті; значно більший розмір забезпечення 

(200 % вартості кредиту); сума кредиту обмежена 25-30 % виручки від 

реалізації товарів і послуг компанії за попередні 12 місяців.  

Згідно з вітчизняним законодавством у разі, якщо в кредитному договорі 

як предмет застави передбачене нерухоме майно, транспортні засоби, товари в 

обороті або переробці, то цей договір повинен бути нотаріально посвідчений. У 

протилежному випадку умови договору щодо застави слід вважати недійсними 

[17]. 

При заставі товарів в обороті або в переробці реалізовані заставодавцем 

товари припиняють бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу, 

або транспортній організації для відправлення набувачу, або передачі на пошту 

для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі 

застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права 

власності. Договір застави товарів в обороті або в переробці повинен 

індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у 

володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху, складі, іншому 

приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності 

рухомих речей як предмета застави. При заставі товарів в обороті або в 

переробці заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та 

розпоряджатися предметом застави. У разі відчуження заставлених товарів 

заставодавець зобов’язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої 

вартості. Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у 

випадках, коли це здійснено за домовленістю сторін щодо погашення частки 

початкової заборгованості.  

Застава товарів в обороті застосовується в основному для підприємств 

торгівлі, коли заставлений товар підлягає реалізації для отримання доходу 

організації (часто цей дохід і є джерелом сплати боргу по кредиту). 

Особливістю цього виду застави є те, то предмет застави знаходиться не тільки 

у повному володінні, а й у повному користуванні й розпорядженні 
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заставодавця. Тобто майно може (повинно) бути реалізоване чи перероблене 

для підтримки поточної діяльності позичальника. Головною умовою при цьому 

є заміна реалізованого заставленого товару іншим, не меншим за вартістю, або 

ж відновлення запасу того ж реалізованого товару в сумі попередньої реалізації 

цих товарів. Інша назва застави товарів в обороті – це застава із змінним 

складом.  

Товари у своїй більшості схильні до зміни вартості в результаті 

структурних змін на ринку цього товару, на ринку взагалі, економічного стану в 

країні тощо, що знижує рівень їх привабливості як забезпечення кредитних 

зобов’язань банку. Основна увага при заставі товарів в обороті чи переробці 

повинна приділятись контролю за станом предмета застави і недопущенню 

суттєвих непередбачених змін в його вартості внаслідок невиважених дій 

заставодавця.  

Ефективність такого виду забезпечення слід розглядати у двох аспектах: з 

одного боку, висока ймовірність зміни ринкової вартості предмета застави, 

відносно висока вартість обслуговування (оцінка, контроль, страхування) і 

висока різниця в разі примусового продажу робить заставу товарів в обороті чи 

переробці менш привабливою поряд із заставою нерухомості чи рухомого 

майна. З іншого боку – предмет застави безпосередньо використовується для 

отримання доходу позичальника і, відповідно, є джерелом для погашення 

кредиту. Тобто об’єкт застави поряд із виконанням функції забезпечення 

вторинного джерела повернення кредиту, забезпечує одночасно й основне 

первинне джерело погашення – це дає змогу позичальнику не «відволікати» 

своє майно (при інших видах застави майна) від процесу «збуту» і сприяє більш 

ефективній роботі клієнта. Таким чином, маючи змогу вибору об’єктів застави, 

банк повинен вирішити, що краще: певною мірою знизити ефективність роботи 

позичальника, «зачинивши» його майно, але при цьому мати вищий рівень 

гарантії з боку забезпечення або ж суттєво не впливати на процес використання 

клієнтом свого майна й ресурсів, сприяючи таким чином поверненню кредиту з 

первинного основного джерела.  



86 
 

Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах: 

тверда застава (визначена товарна маса закладається на користь банку); застава 

товару в обороті (враховується залишок товару відповідного асортименту на 

визначену суму); застава товару в переробці (із закладеного товару можна 

виготовляти вироби, але передаючи їх у заставу банку). 

Для того, щоб отримати кредит під заставу товарів в оброті, торговельна 

організація повинна мати незнижувані залишки товарів на певну суму, при 

цьому товар має бути повністю сплачений, тобто повинен належати 

заставникові. Існують обмеження на деякі види товарів, які не можуть 

виступати як застава, – це швидкопсувні продукти, медичні препарати, товари, 

заборонені до вільної реалізації. При такому виді застави банк здійснює 

періодичний моніторинг залишків товарів і в разі критичного зниження 

залишків вимагає дострокового погашення кредитних ресурсів. 

Принципові відмінності застави у вигляді товарів в обороті такі – вона 

нижча за якістю, менш ліквідна, за нею складніше здійснювати моніторинг. 

Узагалі така застава є вельми специфічною і в разі виникнення проблем із 

погашенням кредиту банк не завжди уявляє, що з такою заставою робити. 

Важливим чинником для ухвалення банком рішення про видачу кредиту під 

заставу товару в обороті є його ліквідність, тобто наскільки швидко в разі 

невиконання організацією своїх зобов’язань за кредитним договором банк 

зможе його продати [18]. 

Для того щоб скористатися кредитом під заставу товарів в обороті, 

підприємство повинно виконати ряд умов: рахунок переважно в банку-

кредиторі, стабільний товарообіг, стабільні джерела повернення коштів, 

підтверджені договорами з контрагентами. Оцінка позичальника проводиться 

за такими групами чинників. Перша – на основі фінансових коефіцієнтів – 

ліквідності й платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності й 

рентабельності. Далі оцінюється кредитна історія позичальника, його обороти 

по рахунках у банках. Додатково може оцінюватися залежність від 

торговельних партнерів, управлінські ризики. Кожна група чинників має свою 
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власну вагу, що визначає значущість цієї групи в загальній оцінці. Грошові 

кошти не надаються при збитковій діяльності потенційного позичальника за 

останній звітний період, від’ємному значенні власного капіталу позичальника 

тощо. 

Узагальнено результати функціонування механізму кредитування 

торговельних підприємств на макро- і мікрорівнях. Специфіка вітчизняних 

торговельних підприємств полягає в тому, що питома вага їх необоротних й 

оборотних активів у зведеному балансі підприємств реального сектора 

економіки співвідноситься як 11 % : 33 %, а отриманих кредитів – у сукупному 

портфелі кредитів, наданих комерційними банками нефінансовим корпораціям, 

складає майже 39 %, у т.ч. 41 % - терміном до 1 року. Це дозволяє висунути 

гіпотезу про переважне (порівняно з іншими галузями національної економіки) 

короткострокове фінансування оборотних коштів торговельних підприємств за 

рахунок кредитних коштів.  

Досліджено інформацію про цільове призначення й суми отриманих 

кредитів, річну процентну ставку, термін користування кредитом, відношення 

суми кредиту до вартості статутного капіталу та валюти балансу по 11 

торговельних підприємствах Донецької області – акціонерних товариств 

протягом 2003-2007 рр., яка підтверджує висунуту гіпотезу. Розподіл кредитів 

за цільовим призначенням такий: 8 договорів – це відкриття кредитної лінії на 

заготівлю товарів; 22 договори – поповнення оборотних коштів; 1 кредит – на 

реконструкцію будівлі універмагу.  

Основні цілі кредитування для поповнення оборотних коштів: для 

розрахунків із постачальниками й підрядниками; для здійснення виплат по 

оплаті праці, прирівняних до них платежів і пов’язаних із цим обов’язкових 

платежів; для покриття короткострокових касових розривів; для оплати за 

контрактом, договором тощо. Переважна більшість кредитів, залучених 

торговельними підприємствами (45,16 %) характеризується низьким ризиком, 

трохи менше – середнім (38,71 %) і 16,13 % – високим.  
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Формами поповнення оборотних коштів може бути строковий кредит чи 

відновлювальна (револьверна) кредитна лінія банку. Переваги кредитних ліній 

для торговельних підприємств порівняно зі строковими кредитами: можливість 

одержувати кошти в міру необхідності; максимально довге використання 

кредитних коштів в обігу підприємства; самостійне регулювання розміру 

заборгованості перед банком; гнучкий підхід до застави; зручна схема 

погашення кредиту: відсотки – щомісяця, тіло кредиту за вільним графіком: 

щомісяця/щокварталу, виходячи з бізнес-циклу; можливість дострокового 

погашення кредиту баз додаткових комісій.  

Особливостям руху оборотного капіталу торговельних підприємств 

найбільше відповідає кредитування під заставу товарів в обороті. У той же час 

слід ураховувати, що така застава розглядається банками як забезпечення 

невисокої надійності, що виявляється в більш коротких термінах кредитування, 

більш високих процентних ставках і вимогах до забезпечення.  

Формами зменшення кредитного ризику й поліпшення умов кредитування 

при використанні застави товарів в обороті є: наявність високої 

кредитоспроможності і кредитної історії позичальника, надання документів, що 

підтверджують ліквідність товару, який закладається: аналіз кон’юнктури 

ринку аналогічних товарів; динаміка зростання попиту й пропозиції товару 

протягом декількох років; обсяги продажів у кількісному й вартісному 

вираженні, перелік постійних постачальників, перевізників і постійних, бажано 

крупних оптових, покупців тощо. 

Перспективами подальших досліджень є обґрунтування пропозицій з 

удосконалення кредитоспроможності торгівельних підприємств.  

Список використаних джерел: 

 1. Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

2. Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання). – 2008. – №3. – 

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua /Statist/electronic%20bulletin/el_bul_0320 

08.pdf  



89 
 

 3. Гнедов К. М. Формування системи інвестування підприємств в умовах 

ринкових відносин: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01. – Донецьк, 

2003. – 20 с.  

 4. Біла О. Г. Власні оборотні кошти – важлива передумова фінансової 

стабільності торговельних підприємств споживчої кооперації // Вісник. – Львів, 

2003. – Вип. 14: Сер.: Економічна. – С. 55–59.  

 5. Сорока Р. С. Вплив фінансової політики держави на забезпеченість 

торговельних підприємств оборотним капіталом // Вісник. – Львів, 2005. –                

N 9. – С. 58–66.  

 6. Унковська Т. Є. Оптимізація використання фінансового левериджу в 

кредитній політиці торговельного підприємства // Маркетинг: теорія і практика. 

– К., 1996. – С. 201–207.  

 7. Ткаченко С. О. Управління оборотним капіталом торгової організації: 

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01. – Х., 2005. – 16 с.  

 8. Балдинюк А. Г. Управління фінансуванням оборотних активів 

торговельних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05. – К., 

2005. – 21 с.  

 9. Мельник С. О. Ефективність кредитування підприємств роздрібної 

торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05. – Х., 2006. – 19 с.  

 10. Мельник Л. О. Технологія формування політики залучення кредитних 

ресурсів торговельних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. – 

Донецьк, 2006. – Вип. 211, т. 1. – С. 161–167.  

 11. Мельник Л. А. Состояние кредитных отношений в условиях 

переходной экономики на предприятиях торговли Украины // Прогресивні 

ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах 

харчування. Економічні проблеми торгівлі. – Х., 2002. – Ч. 2. – С. 323–330.  

 12. Мельник Л. А. Методика оценки кредитоспособности предприятия 

торговли // Економіка: проблеми теорії та практики. – Донецьк, 2006. –                

Вип. 212, т. 1. – С. 181–188.  



90 
 

 13. Гусєва О. Ю. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних 

підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05. – Донецьк, 2004. –20 с.  

 14. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 

N 1591. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <www.rada.gov.ua>  

 15. Кредити на фінансування оборотних коштів. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.aval.ua/corporate/smb/means/  

 16. Мікрокредитування. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://nadrabank.ua/ukr/small-business/lending-programs/microcredit  

17. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 47. – Ст. 642.  

 18. Как взять кредит на выгодных условиях: кредит для юридических лиц 

от компании Ваш Инвестор. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vash-investor.ru/uro/ 

 

УДК 330.131.5:339.92(045) 
А.В. Іоанно 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

В статті розглянуто особливості формування організаційно-економічного 

механізму управління міжнародною економічною діяльністю підприємства в 

умовах глобалізації та інтеграції у світовий економічний простір. Досліджено 

шляхи підвищення потенціалу підприємства за умови протидії негативним 

наслідкам впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Ключові слова: міжнародна діяльність, ефективність, організаційно-

економічний механізм, внутрішнє і зовнішнє середовище. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Сучасний етап розвитку світової економіки 
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характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин. 
В умовах глобалізації та необхідності інтегрування у світовий економічний 
простір універсальним критерієм стратегії розвитку підприємств України має 

стати міжнародна  діяльність як імовірність реалізації конкурентних переваг на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Наукові та практичні 
проблеми, пов’язані з удосконаленням управління міжнародною діяльністю 
підприємства на різних рівнях управління економікою розглядаються в роботах 
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, як О. Волкодавова],                
Ю. Іванов та О. Іванова, А. Мазаракі, П. Орлов, Л. Піддубна, О. Сергієнко,                
М. Татар та інші. Проте до цього часу обґрунтування стратегічних заходів щодо 
досягнення конкурентних переваг підприємства в умовах глобалізації 
світогосподарських відносин і посилення гостроти міжнародної конкуренції 
(зокрема і з боку іноземних виробників на національному ринку) залишаються 
недостатньо вивченими та вимагають докладного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження 
особливостей здійснення міжнародної економічної діяльності підприємства в 
умовах інтеграції в світове співтовариство. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток міжнародної 
економічної діяльності – це суттєвий чинник підвищення ефективності 
господарської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах 
усієї країни. Зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у 
національній економіці, забезпечують економічне зростання та створюють 
конкурентне ринкове середовище. 

Міжнародна економічна діяльність — це діяльність економічних суб’єктів, 

в першу чергу підприємств, в міжнародній сфері, на міжнародному ринку. 
Виділяють такі види міжнародної економічної діяльності підприємств: 
експорт/імпорт товарів і послуг; ліцензування, франчайзинг; господарська 
діяльність за кордоном; інвестування за кордоном. 

У світовому господарстві розвиваються такі найважливіші форми 
міжнародних відносин:  
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- міжнародна торгівля; 

- міжнародна міграція капіталу;  

- міжнародна міграція робочої сили; 

- міжнародна передача технології;  

- міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини;  

- міжнародна економічна інтеграція. 

Дослідження сучасної управлінської практики вітчизняних підприємств у 

сфері міжнародної економічної діяльності дозволяє визначити у якості 

інструменту аналізу й обґрунтування стратегії підприємства дослідження 

впливу зовнішніх а внутрішніх факторів. При цьому одночасно порівнюються 

кількісні та якісні значення показників різного ступеню деталізації. Однією  з 

складових такого аналізу є оцінка стану зовнішнього середовища. Вся 

сукупність зовнішніх факторів, які оказують вплив на підприємство 

складається з факторів непрямого та прямого впливу. 

До факторів прямого впливу можна віднести: взаємовідносини з 

постачальниками, покупцями, посередниками, банківськими установами та 

конкурентами; наявність подібних, супутніх та нових товарів і послуг тощо. 

Серед основних факторів непрямого впливу можна виділити такі: 

політико-правові фактори, фінансово-економічні фактори; демографічні, 

соціально-культурні та екологічні фактори; фактори, що пов’язані з 

особливостями здійснення міжнародної діяльності. 

Фактори середовища непрямого впливу зазвичай не впливають на 

підприємство так помітно, як фактори середовища прямого впливу, які 

оказують суттєве значення на рівень міжнародної конкурентоспроможності. 

Так, наприклад, вибір більш надійного постачальника, який продає ресурс 

високої якості з наданням знижок при покупці підвищує 

конкурентоспроможність підприємства [1]. 

Аналіз стану та умов функціонування підприємств України показав, що за 

останні роки спостерігається падіння обсягів виробництва продукції, тому 

негативною тенденцією в діяльності вітчизняних підприємств є постійне 
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зниження прибутку, а отже, і рентабельності виробництва [2]. Тому необхідно 

знаходити нові закордонні ринки збуту та застосовувати систему заходів щодо 

підвищення потенціалу підприємства при здійсненні міжнародної економічної 

діяльності. 

Застосування організаційно-економічного механізму для підвищення 

потенціалу підприємства в сфері міжнародної діяльності для національних 

підприємств може здійснюватися за такими напрямами: 

1. Організація маркетингових заходів, до яких можна віднести проведення 

ефективної рекламної кампанії та пошук нових каналів збуту. 

2. Проведення заходів для модернізації існуючих виробів та послуг, а 

також застосування новітніх технологій з метою створення нового 

інноваційного продукту. 

Отже, виникає необхідність пошуку ефективних шляхів досягнення, 

підтримання і розвитку міжнародної економічної діяльності. Необхідною стає 

мобілізація всіх ресурсів і факторів розвитку і, насамперед інвестиційних та 

інноваційних, котрі мають відігравати інтегруючу роль для усталеного 

організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної міжнародної 

діяльності [3]. 

Забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства є 

обов’язковою умовою сталого розвитку підприємства, гнучкого та швидкого 

пристосування його внутрішнього середовища до змін ринкового оточення в 

умовах глобалізації та економічної інтеграції, досягнення тривалого успіху у 

конкурентному співробітництві. 

В загальному аналіз ефективності здійснення міжнародної економічної 

діяльності здійснюється за такими етапами: 

1. Моніторинг та аналіз зовнішнього середовища підприємства; 

2. Аналіз стану та умов функціонування підприємства; 

3. Ідентифікація загроз та небезпек для підприємства; 

4. Виявлення загроз та небезпек міжнародної діяльності підприємства; 

5. Вибір стратегічних напрямів діяльності підприємства. 
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Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти 

господарської діяльності при здійсненні міжнародної економічної керуються 

такими принципами: 

1. Принципом суверенітету народу України. 

2. Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва.  

3. Принципом юридичної рівності і недискримінації. 

4. Принципом верховенства закону. 

5. Принципом захисту інтересів суб’єктів. 

6. Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при 

ввезенні та вивезенні товарів [4, 5]. 

Організаційно-економічний механізм розвитку міжнародної економічної 

діяльності підприємства розглядається перш за все як система 

взаємопов’язаних елементів, важелів та механізмів зовнішньоекономічних 

зв’язків суб’єктів господарювання, що покликана ефективно регулювати 

міжнародну економічну діяльність підприємства з урахуванням впливів 

зовнішнього середовища. 

Механізм має бути гнучким, легко адаптованим та характеризуватися 

оперативним реагуванням на всі зміни зовнішнього середовища відповідними 

змінами внутрішнього середовища. Реагування має спиратися передусім на 

ресурси та цілі міжнародної економічної діяльності підприємства, а також на 

кон’юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків. Крім того, враховуються 

економічна і організаційна складові, на основі системного аналізу яких і 

базуються планування та регулювання діяльності підприємства. 

Отже, організаційно-економічний механізм розвитку підприємства — це 

сукупність організаційних і економічних важелів (кожному з яких притаманні 

власні форми управлінського впливу), які справляють вплив на економічні та 

організаційні параметри системи управління підприємством, що сприяє 

формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу, отриманню 

конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Особливу роль при вдосконаленні організаційно-економічного механізму 
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на промислових підприємства відіграє обрана стратегія розвитку. Бо саме 
стратегічні аспекти найбільш суттєво впливають на успішність функціонування 
підприємств взагалі та окремих бізнес-процесів зокрема. 

Важливою складовою організаційно-економічного механізму є його 
функція з’єднувальної ланки між зовнішнім та внутрішнім середовищами 
підприємства, здатною підтримати цю взаємодію та забезпечити його стійку 
роботу. 

Організаційно-економічний механізм управління міжнародної 
економічною діяльністю підприємства включає такі основні функціональні 
підсистеми: планування, організації, мотивації, контролю та регулювання. 

Зміст кожної системи та кількість підсистем у кожній із систем 
організаційно-економічного механізму управління підприємством залежать від 
типу підприємства, сфери і масштабів діяльності, ступеня впливу зовнішнього 
середовища і результатів діяльності підприємства та інших чинників [6]. 

Висновки. Організаційно-економічний механізм слід розглядати як 
комплексну систему, що складається із системи забезпечення, функціональної 
та цільової системи, які містять певну сукупність організаційних і економічних 
важелів, котрі впливають на економічні і організаційні параметри системи 
розвитку підприємства з метою забезпечення ефективності міжнародної 
економічної діяльності підприємства і отримання конкурентних переваг. 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто чинники, що сприяють підвищенню ефективності операційної 

діяльності підприємств легкої промисловості при використанні матриці 

парних порівнянь. Запропоновано модифікований метод парних порівнянь на 

основі розрахунку індексів зміни обраних показників оцінки ефективності 

операційної діяльності підприємства за ітераціями. 

Ключові слова: операційна діяльність, доходи, матриця, матричний метод, 

метод парних порівнянь, економічна ефективність. 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими та практичними завданнями. Сучасний етап розвитку економіки 

обумовлює високі вимоги до оцінки ефективності управління формуванням 

доходів з операційної діяльності підприємств легкої промисловості. Як відомо, 

всі поточні операції діяльності підприємств перетворюються в певні показники, 

які є основою для прийняття управлінських рішень. Важливим є необхідність 

вибору із множини показників тих, які дійсно здатні сприяти ефективному 

управлінню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, і виділення не вирішених частин загальної 
проблеми. Методика оцінки показників ефективності діяльності підприємств 
висвітлена в багатьох працях вітчизняних і зарубіжних вчених [1–3, 5, 8]. 
Здійснення оцінки та визначення механізмів підвищення ефективності 
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формування доходів від операційної діяльності вимагає застосування певних 
системних підходів, зокрема, багатовимірного порівняльного аналізу, методу 
парних порівнянь і визначення відносних пріоритетів. 

Метою статті є дослідження чинників, що сприяють підвищенню 
ефективності операційної діяльності підприємств легкої промисловості при 
використанні матриці парних порівнянь. Оцінка рівня ефективності операційної 
діяльності за обраними показниками – критеріями цільового управління. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне управління формуванням доходів з 
операційної діяльності будь-якого підприємства потребує застосування 
адекватних стратегічних методів і моделей. Як свідчить вітчизняний і 
зарубіжний досвід, для стратегічного управління використовуються достатньо 
різноманітні методи і моделі. При цьому у вітчизняній економічній літературі 
під моделлю прийнято розуміти деяке формалізоване в термінах економіко-
математичних методів відображення економічних процесів та явищ [4]. 

Для оцінювання позицій підприємств, функціонуючих у конкурентному 
середовищі, а також для прийняття раціональних управлінських рішень щодо 
формування доходів з операційної діяльності можуть використовуватися 
різноманітні методи, але особливий інтерес представляють якісні методи 
оцінки. Одним із головних інструментів якісного аналізу позиціонування 
підприємства в конкурентному середовищі є матричні методи. Проте матричні 
методи містять також і кількісні компоненти оцінки. 

Зокрема, методи парних порівнянь і визначення відносних пріоритетів 
доцільно використовувати в дослідженнях ефективності господарювання 
підприємств. Сутність методу визначення відносних пріоритетів полягає в 
тому, що на основі їх парних якісних порівнянь між собою з урахуванням 
різних факторів, які впливають на ефективність, ми даємо їм кількісну оцінку, 
що потім можна використовувати для подальшого економічного аналізу. 

Кінцевою метою використання таких методів є отримання пріоритетів 
певної сукупності показників-чинників. У контексті нашого дослідження – 
чинники, що сприяють підвищенню ефективності операційної діяльності 
підприємств легкої промисловості. 
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Відмітимо, що основні переваги методу попарних порівнянь полягають у 

тому, що: 

– має місце порівняння кожної роботи з іншими за більшим числом 

факторів пріоритетності для підприємства, завдяки чому підвищується точність 

оцінки і відкривається можливість вивчати якість більшого числа сторін об'єкта 

дослідження, ніж при використанні інших методів; 

– опускається вимірювання нерівномірно змінної важливості показників, 

що необхідне для розв’язання більшості практичних економічних задач. 

– у процесі порівнянь увагу зосереджують не на всіх роботах відразу, а 

тільки на двох, порівнюваних у кожен даний момент, – це полегшує роботу і 

сприяє підвищенню її якості; 

– метод дозволяє одержати не тільки середню оцінку роботи, але і 

дисперсію цієї оцінки, що дає можливість провести надалі більш глибокий 

економіко-математичний аналіз [5].  

Як відомо, суть показника економічної ефективності розкривається через 

співвідношення між ресурсами та результатами виробництва, за якого 

отримують вартісні показники ефективності виробництва. Існує три варіанти 

такого співвідношення: ресурси і результати виражені у вартісній формі; 

ресурси виражені у вартісній, а результати – у натуральній формах; ресурси 

виражені у натуральній, а результати – у вартісній формах.  

Ми вважаємо обґрунтованою точку зору науковців, які зазначають, що не 

можна абсолютизувати ні один з показників, які використовують для 

визначення ефективності. Кожний з них має певне смислове навантаження, 

тому може бути використаний за відповідним цільовим призначенням. Так 

валова продукція характеризує ефективність з позиції створення споживної 

вартості, валовий дохід – оцінює ефективність в аспекті єдності двох сторін 

процесу виробництва споживання та накопичення, прибуток – ефективність 

виробництва з погляду інтересів підприємства, як виробника споживної 

вартості.  
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Доповненням до даної системи показників у комплексній оцінці 

ефективності операційної діяльності підприємств є матричний аналіз, що 

базується на обчисленні та оцінці системи показників за групами: 1) прибуток 

від операційної діяльності на 1 грн. доходу (виручки) від реалізації продукції; 

прибуток від операційної діяльності на 1 грн. витрат; прибуток від операційної 

діяльності на 1 грн. на грн. власного капіталу; прибуток від операційної 

діяльності на 1 грн. вартості майна; прибуток від операційної діяльності на 1 

працівника підприємства; 2) дохід (виручка) від реалізації продукції у 

розрахунку на 1 грн. витрат; дохід (виручка) від реалізації продукції на 1 грн. 

власного капіталу; дохід (виручка) від реалізації продукції на 1 грн. вартості 

майна; дохід (виручка) від реалізації продукції на 1 працівника підприємства; 3) 

витрати в розрахунку на 1 грн. власного капіталу; витрати на 1 грн. вартості 

майна; витрати на 1 працівника підприємства; 4) власний капітал в розрахунку 

на 1 грн. майна; власний капітал на 1 працівника підприємства; 5) вартість 

майна у розрахунку на 1 працівника. 

Зазначимо, що ці фактори відображають стратегічну ефективність 

операційної діяльності – обсяг продажу, обсяг і частка витрат, продуктивність. 

А ефективність операційної діяльності відображає результати основної 

діяльності щодо збільшення продажів, зниження витрат або підвищення 

продуктивності. 

Друга ітерація – розрахунок індексу зміни (І) кожного показника. Подібна 

інформація дозволяє побудувати матрицю індексів ефективності господарської 

діяльності підприємства. Матриці є інструментом опрацювання інформації, яку 

використовує керуюча система підприємства. Матричні методи можуть 

виступати як в ролі окремих повноцінних засобів опрацювання інформації з 

ціллю прийняття управлінських рішень, так і в ролі елемента інформаційної 

системи управління економічним розвитком підприємства. 

Третя ітерація передбачає визначення суми індексів зміни показників.  

 Одержана сума характеризуватиме узагальнений індекс ефективності 

управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємства. 
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Четверта ітерація – обчислення вагомості досліджуваних показників (ώi). 

Відношення сукупного індексу відповідного показника до узагальненого 

індексу ефективності характеризує його вагомість. Число на перетині рядків і 

стовпчиків являє собою частку випадкової переваги одного показника над 

іншим [8].  

Кінцева ітерація – обчислення рівня ефективності операційної діяльності. 

В процесі оцінки ефективності формування доходів з операційної діяльності 

підприємства ці доходи як результат цієї діяльності можуть бути співвіднесені 

як із певною сумою поточних витрат з цієї діяльності (повною собівартістю 

реалізованої продукції), так і з використаними окремими видами ресурсів.  

Нами виділено показники, яким має надаватись пріоритетне значення в 

процесі оцінки ефективності управління формуванням доходів з операційної 

діяльності підприємств.  

З одного боку, отримання передбаченого прибутку є основною метою 

управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємства, а з 

другого – валовий прибуток найбільш комплексно характеризує цей вид 

фінансового результату з операційної діяльності. 

 Так, діяльність підприємства має бути скерована на отримання максимального 

прибутку в майбутньому. На нашу думку, ці показники можуть бути 

використані як критерії для цільового управління формуванням доходів з 

операційної діяльності підприємств легкої промисловості. 

Для встановлення істинних причин зміни ефективності операційної 

діяльності підприємства слід детально вивчити силу впливу на її величину 

чинників. Як відомо, чинники впливу розмежовують на дві групи, що дає змогу 

виявляти тенденції розвитку ситуацій і відповідно ефективно реагувати на них:  

1) зовнішні (незалежні): законодавчо-нормативні зміни; рівень інфляції в 

країні; кон’юнктура ринку; рівень цін на споживчі матеріально-сировинні і 

паливно-енергетичні ресурси; норми амортизаційних відрахувань; умови 

транспортування товарів; ціни, тарифи, ставки на матеріальні витрати і послуги 

інших підприємств;  

2) внутрішні (залежні): обсяг діяльності і кількість реалізованих товарів; 
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цінова політика; рівень цін закупівлі товарів і величини витрат; управлінський 
облік; рівень господарювання; компетентність керівництва і менеджерів, 
кваліфікація і продуктивність праці працівників; конкурентоспроможність 

продукції; стан і ефективність виробничого та фінансового планування [9]. 
Висновки. На нашу думку, кожне управлінське рішення з формування 

прибутку впливає на його рівень. Тому необхідно мати повну інформаційну 
базу чинників як зовнішнього, так і внутрішнього змісту, що впливають на 
величину операційного прибутку та відповідно ефективність операційної 
діяльності підприємства, доповнювати їх фінансово-економічними 
розрахунками, використовувати методи і моделі економічного аналізу і 
планування прибутку, тобто ефективно організовувати на підприємстві 
взаємозв'язок сукупних структурних підрозділів, що забезпечать розробку і 
прийняття управлінських рішень. Тому зазначені показники ефективності 
доцільно деталізувати за утворюючими чинниками та проводити факторний 
аналіз з врахуванням виявлених взаємозалежностей та взаємозв’язків між ними. 
Це дозволить, завдяки економіко-логічним методам, визначити вплив зміни 
факторних параметрів на ефективність операційної діяльності підприємства та 
в подальшому корегувати та впроваджувати виявлені резерви у практичну 
діяльність.  

Необхідно зазначити, що з погляду практичного застосування метод 
парних дає можливість використовувати переваги, пов’язані з допущенням 
нетранзитивності. Зазначене вище дозволяє зробити висновок про доцільність 
використання методів попарних порівнянь і визначення пріоритетів у 
розробленні методики визначення ефективності господарювання підприємств 
легкої промисловості. Вищезазначене вказує на визначення вагомості (переваг) 
показників як елементів системи управління формуванням доходів з 
операційної діяльності підприємства. Окремим напрямком в подальших 
дослідженнях є визначення операційного потенціалу підприємств в умовах 
ринкової економіки з урахуванням регіональних особливостей, а також 
визначення критеріїв безпеки операційної діяльності підприємств легкої 
промисловості. 
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У статті проаналізовані теоретичні аспекти управління матеріально-

технічним забезпеченням, його роль в діяльності підприємств, а також 

критерії оптимізації матеріальних ресурсів. 

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, управління матеріально-

технічним забезпеченням, план матеріально-технічного забезпечення, 

матеріально-технічні ресурси, норми витрат ресурсів. 

У сучасних умовах розвитку економіки ефективне управління закупівлями 

стає основою успішного розв'язання проблеми виробництва, а саме 

задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою 

економічною ефективністю. Тому особливої уваги потребує розв'язання 

потреби комплексного оперативного управління і раціональної організації 

матеріально-технічного забезпечення підприємства. Аналіз наукових праць 

свідчить, що сьогодні як об'єкти дослідження обираються лише окремі 

компоненти забезпечувальної підсистеми менеджменту (організація 

складського господарства, інформаційне забезпечення оптимізації складських 

запасів, витрат матеріалів тощо), тоді як недостатньо вивченими залишаються 

питання управління та організації нових і ефективних каналів товаропровідної 

мережі при закупівлях матеріальних ресурсів. 

Вагомий науковий внесок у дослідження проблем управління матеріально-

технічним забезпеченням промислових підприємств за сучасних умов 

розвитку економіки України внесли: Н.В. Краснокутська, О.Є. Кузьмін,  

Е.Мате, В.Є. Москалюк, Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб, Д.М.Черваньов та інші 

вченні. 

Основною метою даної статті є розкриття ролі матеріально-технічного 
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забезпечення в діяльності сучасних підприємств, а також дослідження 

планування та нормування матеріальних ресурсів у виробничому процесі. 

Матеріальні ресурси матеріально-технічного забезпечення є необхідною 

умовою організації виробничої системи, чинником визначення технічної та 

економічної життєздатності, розмірів будь-якого підприємства. 

Матеріально-технічне забезпечення підприємства – це процес 

забезпечення виробничої системи матеріально-технічними цінностями, 

виробничими фондами та управління рухом матеріальних ресурсів від 

постачальника до кінцевого споживача. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства 

передбачає виконання всіх функцій, притаманних управлінню як виду 

діяльності: 

•  Постановка завдання – включає в себе накопичення інформації про стан 

матеріальних ресурсів підприємства, оцінку матеріаломісткості 

виробництва та його матеріальної потреби, проведення моніторингу 

наявних ресурсів та сировинного ринку потенціальних ресурсів, 

планування потреби у ресурсах; 

•  Реалізація поставленого завдання – формування остаточного рішення про 

розвиток сировинної бази підприємства, організацію постачання 

ресурсів, управління запасами матеріально-технічних ресурсів; 

•  Контроль за ефективністю формування та використання  

матеріально-технічних ресурсів в усіх ланках виробничої системи. 

Сучасний підхід до управління матеріально-технічним забезпеченням є 

отримання підприємством достатньої кількості матеріальних ресурсів 

відповідної якості, в необхідний час, у необхідному місці в надійних 

постачальників, за своєчасного виконання всіх своїх обов'язків та досягнення 

оптимальних сукупних витрат управління матеріальним потоком. 

Ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової економіки значною 

мірою залежить від якості планування матеріально-технічного забезпечення. 
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Рис.1. Структурно-логічна схема управління матеріально-технічним 

забезпеченням 

Планування матеріально-технічного забезпечення – це чітке передбачення 

та програмування на перспективу потреби у матеріально-технічних ресурсах на 

основі прийнятих норм їх витрат, обсягів постачання матеріальних ресурсів та 

виробничих запасів підприємства. 

У процесі розробки планів матеріально-технічного забезпечення 

визначаються: 

•  Норми витрат матеріальних ресурсів, що необхідні для виробництва 

визначеного у виробничій програмі асортименту продукції чи послуги; 

•  Потреба підприємства у матеріальних ресурсах відповідно до норм 

витрат ресурсів та обсягів виробничої програми, структури та технічних 

характеристик основних фондів підприємства, виробничо-

господарських потреб підрозділів підприємства; 

•  Планові обсяги виробничих запасів та запасів незавершеного 

виробництва. 

Основним завданням розробки планів матеріально-технічного 

забезпечення є досягнення балансової взаємо узгодженості між розмірами 

потреби у ресурсах та джерелами її забезпечення. За кожним видом 

матеріальних ресурсів розробляється баланс, в якому визначається такий 

взаємозв'язок: 
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Підґрунтям для визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах 

є норми їх використання – норми втрат ресурсів. Величина нормативних 

матеріальних ресурсів повинна відповідати реальним потребам підприємства. 

При занижені нормативів підприємство не може забезпечувати виробництво 

необхідними запасами, управляти матеріаломісткістю та якістю продукції чи 

послуг. При необґрунтованому збільшенні норм виникають значні 

наднормативні запаси, відбуваються заморожування засобів, що призводить до 

зростання сукупних витрат. Крім того, завищення нормативів зумовлюватиме 

скорочення рівня рентабельності, збільшення майна підприємства. 

Під нормами витрат розуміють максимально допустимі витрати ресурсів 

на виробництво одиниці продукції встановленої якості з урахуванням 

технології, що використовується, прогресивних форм організації виробничого 

процесу, забезпечення найбільш раціонального використання сировини. 

Вихідними передумовами нормування витрат матеріальних ресурсів є: 

•  Експертні розрахунки реальних витрат ресурсів; 

•  Питомі фактичні витрати матеріальних ресурсів; 

•  Конструкторські та технологічні характеристики продукції, що 

виготовляється; 

•  Технічні характеристики процесу виробництва та інше. 

Розроблені на підприємстві норми матеріальних  ресурсів є базою для 

визначення потреб підприємства у сировині та матеріалах для основного 

виробництва, допоміжних виробництв, технічного переобладнання, 

капітального ремонту тощо. 

Умовою ефективної діяльності підприємства поряд з встановленням та 

додержанням обґрунтованих норм використання матеріальних ресурсів є 

визначення оптимальних обсягів їх постачання. Процес оптимізації обсягів 

постачання виробничих фондів передбачає розрахунок таких планових 

показників, які дозволяють безперебійно розробляти та реалізовувати 

продукцію при мінімально допустимих витратах на формування виробничих 

запасів підприємства. 
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Динаміка сукупних витрат управління запасами матеріальних ресурсів 

визначається двома протилежними тенденціями. При збільшенні партії 

постачання витрати на зберігання підвищуються, а витрати на формування та 

доставку замовлення зменшуються. Результатом ефекту двох зустрічних 

процесів є характер поведінки сукупних витрат. Загальні річні витрати мають 

характерний вигляд вгнутої кривої, що має мінімум, який дозволяє 

оптимізувати запаси матеріальних ресурсів. Цей мінімум досягається при 

рівнянні витрат на формування партії постачання та витрат на зберігання 

виробничих запасів при недопущенні простоїв на виробництві. 
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Рис.2. Залежність рівня витрат управління виробничими запасами від 

розміру партії постачання 

Критерії оптимізації серійності виробництва такі, як і при оптимізації 

партії постачання – досягнення постійних обсягів ефективного виробництва 

при мінімізації сукупних витрат на цей процес. 

Сучасне виробництво характеризується залежністю кожного 

господарюючого суб’єкта від сукупних зовнішніх факторів, що визначають 

його діяльність. Наслідком посилення впливу цих факторів на кінцевий 

результат роботи промислового підприємства є зростання ролі елементів, що 

забезпечують поєднання та синхронізацію виробництва і споживання, 

створюють можливості ефективного функціонування кожної окремої 
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господарюючої ланки та виробничого комплексу загалом. Одним з таких 

елементів є матеріальні ресурси матеріально-технічного забезпечення, 

наявність яких на сьогодні це необхідна умова організації виробничої системи, 

чинник визначення технічної та економічної життєздатності, розмірів будь-

якого підприємства. 

В сучасних умовах матеріально-технічне забезпечення – це система 

принципів, форм, методів, важелів та структур, які спрямовані на виробництво і 

постачання технічних засобів, запасних частин, паливно-мастильних 

матеріалів, техніко-технічне обслуговування та надання виробничих послуг. 

Щорічне вибуття з виробничого циклу амортизованих технічних засобів при 

практичній відсутності їх поновлення наближає виробництво до процесу 

руйнації. 

Одним із важливих чинників збільшення обсягу виробництва продукції на 

підприємстві є забезпеченість їх матеріально-технічними ресурсами в 

необхідній кількості та за оптимальною структурою, повніше та ефективніше їх 

використання і оновлення. Основними методами оновлення та вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення підприємств є: застосування інноваційних 

технологій, посилення капіталізації через залучення інвестицій. 

Для вирішення проблеми своєчасної закупівлі сировини і необхідних 

засобів виробництва за прийнятними цінами у встановлені строки пропонується 

розвивати ресурси електронної торгівлі.  

Отже, управління матеріально-технічного забезпечення підприємства 

суттєво залежить від того, наскільки режим забезпечення підприємства 

узгоджений з режимом виробничого споживання матеріальних ресурсів, якою 

мірою асортимент, якість та технологічна готовність продукції, що 

постачається, відповідають вимогам підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті досліджено стратегію формування збутової стратегії, її завдання 

та етапи. Визначено ключові елементи які впивають на створення стратегії 

збуту. На основі аналізу розроблено комплекс елементів міжнародної 

стратегії, застосування якого має сприяти забезпеченню систематичного 

підходу до її планування, реалізації та контролю.  

Ключові слова: збут, реалізація,стратегія, міжнародна збутова стратегія, 

збутова політика, експорт та розширення ринків 

 В сучасних умовах розвитку ринкової економіки одним з факторів 

ефективного функціонування суб`єктів господарювання є вихід на міжнародні 

ринки. На даному етапі розвитку світової економіки, коли між підприємствами 
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ведеться конкурентна боротьба за кожного потенційного клієнта, важливим 

аспектом успішного функціонування підприємства є його можливості на 

даному галузевому ринку. Тому вихід на зовнішні ринки збуту – це перш за все 

нові можливості для більш швидкого росту, ніж на ринку своєї країни. 

 При наявності жорсткої конкуренції головне завдання міжнародної 

збутової стратегії – забезпечити завоювання та збереження підприємством 

значної долі зовнішнього ринку та досягти переваги над конкурентами. Тому 

формування ефективної міжнародної збутової стратегії стає ключовим 

чинником успіху будь-якого підприємства та підсилює 

конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку. 

 Значний вклад у дослідження питань щодо розробки класифікації та 

методів формування міжнародних збутових стратегій внесли такі зарубіжні 

вчені, як Ассель Г., Діксон П., Ушворта Г., Папірян Г.А., Котлер Ф., Хершген 

Х., і вітчизняні – Близнюк С.В., Панкрухін А.П., Решетніков І.Г. та інші. В своїх 

працях вони розглядали питання необхідності реалізації міжнародних збутових 

стратегії підприємством в сучасних умовах ведення міжнародної діяльності, 

аналізували передумови і умови формування міжнародних збутових стратегій 

на основі попереднього аналізу міжнародної діяльності підприємства та його 

конкурентних можливостей. 

 Якщо компанія або індивідуальний підприємець чітко уявляють собі мету 

своєї міжнародної активності, керуючись стратегічної логікою прийняття 

рішень, то необхідно ретельно продумати стратегію, найбільш відповідну 

процесу перетворення бізнесу компанії або індивідуального підприємця в 

міжнародний. При цьому необхідно зробити акцент на наступних ключових 

моментах процесу стратегічного управління глобальною діяльністю: 

- стратегічне бачення ситуації; 

- оцінка переваг інтернаціоналізації та постановка завдань стратегічного 

планування; 

- класифікація ринків, що представляють інтерес для міжнародних операцій; 
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- вибір стратегічних альтернатив для отримання глобальних конкурентних 

переваг; 

- вибір оптимальної організаційної форми ведення бізнесу; 

- контроль процесу реалізації стратегії[9]. 

 Збутова стратегія  підприємства, що прагне вийти на зарубіжний ринок, 

зберегти там свої позиції чи поширити вплив, полягає у забезпеченні 

ефективної, з погляду витрат та охоплення зарубіжних ринків доставки товарів 

кінцевим споживачам. 

 Необхідно враховувати, що в сучасних умовах збут розглядається усього 

лише як один з багатьох елементів маркетингу. Один з провідних теоретиків з 

проблем управління П. Дракер зазначав: «Мета маркетингу - зробити зусилля 

по збуту непотрібними. Його мета - так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що 

товар або послуга будуть точно підходити йому і продавати себе самі». 

Це зовсім не означає, що зусилля по збуту і його стимулюванню втрачають своє 

значення. Мова, швидше, йде про те, що вони стають частиною більш 

масштабного комплексу маркетингу, тобто підбору маркетингових засобів, які 

необхідно гармонійно пов'язати один з одним, щоб домогтися максимального 

впливу на ринок. Більше того, практика маркетингу переконливо свідчить, що 

збут повинен розглядатися не як разовий захід, а як елемент глибоко 

продуманої довгострокової стратегії фірми. 

 При формуванні маркетингової стратегії підприємство повинно 

враховувати наступні чотири групи факторів: 

1. Тенденції розвитку попиту та зовнішнього маркетингового середовища . 

2. Стан та особливості конкурентної боротьби на ринку, основні підприємства-

конкуренти та стратегічні напрямки їх діяльності.  

3. Управлінські ресурси та потенціал самої організації (комерційний потенціал, 

науково-технічний, кадровий, інформаційний та ін.), визначення своїх сильних 

сторін у конкурентній боротьбі. 

 4. Основна концепція розвитку підприємства, її глобальні цілі та завдання 

підприємницької діяльності в основних стратегічних зонах[8,c. 129].  
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 Також, для формалізації процесу формування міжнародної маркетингової 
стратегії важливо чітко ідентифікувати її вхідні та вихідні елементи (рис. 1). До 
вхідних елементів належать чинники, які зумовлюють розроблення 
міжнародної маркетингової стратегії, ключовими з них є детермінанти 
маркетингового середовища і корпоративна місія та цілі компанії. Вихідні 
елементи маркетингової стратегії – рішення щодо зростання компанії, способу 
виходу на міжнародний ринок, охоплення ринків, позиціонування, 
конкурентної поведінки, комплексу маркетингу тощо.  
 Отже, міжнародна маркетингова стратегія використовується як спосіб 
реалізації компанією власного потенціалу для досягнення успіху в зовнішньому 
середовищі. 
 На думку О.Л. Каніщенко, «формування міжнародної маркетингової 
стратегії – це складний процес, який містить елементи ризику та 
невизначеності. Головна проблема – правильно вибрати основні альтернативні, 
зрозуміти та врахувати найважливіші фактори та умови, що впливають на цей 
вибір» [5, с.33]. 

 
Рис. 1. Детермінанти міжнародної маркетингової стратегії 
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 Після визначення найбільш привабливих країн доцільно за допомогою 

стандартних методів провести сегментацію споживачів у кожній відібраній 

країні за критеріями, які визначають галузеву належність, платоспроможність 

споживачів, структуру їх закупівельного центру тощо [4, с.58]. 

 Визначивши вихідні дані для формування стратегії збуту, підприємство 

має сформулювати основні цілі і завдання збутової стратегії підприємства, що 

виражаються в його збутової політиці. Основною метою збутової політики 

будь-якого підприємства, є доведення продукту до споживача в максимально 

зручною для нього формі, в найкоротші терміни і доступному місці. 

 У процесі діяльності підприємства проблема управління збутом 

вирішується вже на стадії розробки політики підприємства. Мова про вибір 

найбільш ефективної системи, каналів і методів збуту стосовно конкретно 

визначених ринків. Це означає, що виробництво продукції з самого початку 

орієнтується на конкретні форми і методи збуту, найбільш сприятливі умови.  

 Тому розробка збутової політики має на меті визначення оптимальних 

напрямків і засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності 

процесу реалізації товару. Це передбачає обґрунтований вибір організаційних 

 форм і методів збутової діяльності, орієнтованих на досягнення намічуваних 

кінцевих результатів.  

Міжнародну збутову політику здійснюють в кілька етапів: 

1) визначення завдань збутової політики; 

2) вибір каналів руху товарів; 

3) вибір методів збуту; 

4) вибір посередників; 

5) визначення форм роботи з посередниками[2]. 

 Оскільки виробник прагне закріпитися на ринку, збутова політика має 

сприяти вирішенню таких завдань: 

1) виявлення або уточнення смаків і запитів споживачів;  
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2) пристосування збутової мережі до запитів закордонних споживачів, 

створення для них максимальних зручностей до, під час і після покупки;  

3) дороблення товару, його підготовка до продажу (сортування, фасування, 

пакування)[3]. 

 Міжнародна збутова політика має певні відмінності від внутрішнього 

збуту:  

а) більше різноманіття видів каналів збуту, що використовуються в 

міжнародному бізнесі;  

б) розбіжності щодо форм і методів організації торгівлі та побудови збутових 

мереж в окремих країнах;  

в) різниця в рівнях кваліфікації торгових посередників у різних країнах, що 

може створювати додаткові труднощі та потребувати вкладень у навчання при 

організації збутових мереж; 

г) складність та багаторівневість збутової мережі в світовому масштабі, що 

зумовлює домінування непрямого методу збуту (через самостійних 

посередників);  

д) складність вибору оптимальної системи каналів розподілу за кордоном, 

зважаючи на можливе дублювання поставок;  

ж) складність стандартизації міжнародних каналів розподілу, що змушує 

компанію вдаватися до стратегії адаптації на різних зарубіжних ринках; 

з) додаткові вимоги стосовно підготовки та кваліфікації з міжнародного збуту 

певної компанії (знання міжнародного маркетингового середовища зарубіжних 

ринків, володіння іноземними мовами, вивчення бізнес-культури зарубіжних 

партнерів)[3]. 

 Вибір стратегії здійснюється в декілька етапів. Перш за все виявляються 

конкурентні переваги фірми. Для оцінки можливостей успішного виходу 

компанії на ринок зіставляються дані аналізу зовнішнього та внутрішнього 

середовища і на їх основі проводиться порівняння характеристик даної фірми з 

характеристиками конкурентів, а також з очікуваннями споживачів та 

партнерів. Фірма визначає сильні та слабкі сторони, що допомагає їй виділити 



115 
 

ті напрямки, в яких вона може досягти успіху; оцінює можливості та погрози 

потенційних ринків, що допомагає визначити фактори, які є необхідними для 

успіху на ринку. Порівняння потенційно успішних напрямків та важливих для 

успіху факторів дає фірмі уявлення про власні конкурентні переваги та робить 

можливим розробку стратегій [7]. 

 Розробка стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку 

здійснюється на трьох різних рівнях: глобальному, стратегічному і тактичному. 

 Глобальний рівень охоплює довгострокові аспекти діяльності на основі 

визначення найважливіших цілей, сукупність яких розглядається як єдине ціле. 

При цьому планування здійснюється на рівні керівництва підприємства з 

урахуванням можливих довго - і середньострокових варіантів розвитку. 

 На тактичному (поточному) рівні планування зовнішньоекономічної 

діяльності концентрується на визначенні конкретних цілей, досягнення яких є 

умовою ефективного використання наявних ресурсів для реалізації глобальних 

цілей на існуючих ринках збуту. 

 У процесі розробки та погодження міжнародної збутової політики фірми 

велика увага приділяється вирішенню таких питань: 

• вибору сегмента зарубіжного цільового ринку; 

• вибору системи збуту на зовнішньому ринку та визначенню фінансових 

витрат; 

• вибору каналів збуту; 

• вибору способу виходу на зарубіжний цільовий ринок; 

• вибору часу виходу на цільовий ринок; 

• визначенню системи міжнародного товароруху і витрат з доставки товару 

споживачам; 

• визначенню фірм і методів стимулювання збуту на зовнішньому ринку і 

необхідних для цього витрат[6]. 

 Організація збуту в системі підприємства та його управління грає дуже 

важливу роль у тому сенсі, що здійснює зворотний зв'язок виробництва з 

ринком, є джерелом інформації про попит та потреби споживачів. Тому 
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розробка збутової політики кладеться в основу програми маркетингу як про 

кожного конкретного продукту, так і по виробничому відділенню в цілому. 

Якщо на основі розрахунків виявиться, що витрати по реалізації нового товару, 

надмірно високі і не дозволяють забезпечити певний рівень рентабельності, 

керівництво виробничим відділенням може прийняти рішення про 

недоцільність подальшої розробки та впровадження у виробництво даного 

товару.  

 Так як основне завдання будь-якого підприємства полягає в збуті 

продукції, то природно, що результативність діяльності такого підприємства 

багато в чому залежить від ефективності його збутової системи. При цьому 

важливими моментами є витрати на створення і експлуатацію системи збуту, 

універсальність і унікальність системи збуту, її дієвість у певних умовах.  

 Розробці збутової політики передує аналіз ефективності існуючої збутової 

системи в цілому, так і по окремих її елементів, відповідність проведеної 

фірмою збутової політики конкретним ринковим умовам. Аналізу піддаються 

не стільки кількісні обсягів продажів по продукту, але і по регіонах, скільки 

весь комплекс факторів, що впливають на розміри збуту. 

 Аналіз системи збуту передбачає виявлення ефективності кожного 

елемента цієї системи, оцінку діяльності збутового апарату. Аналіз витрат 

обігу передбачає зіставлення фактичних збутових витрат по кожному каналу 

збуту і виду витрат з показниками плану з метою виявлення необґрунтованих 

витрат, усунення втрат, що виникають в процесі руху товару, до підвищення 

рентабельності функціонуючої збуту.  

 Велике значення при формуванні збутової політики підприємства має 

вирішення питання про вдосконалення методів роботи з кінцевими 

споживачами. Першорядну роль у цьому питанні відіграє оцінка витрат на 

впровадження технічних засобів обслуговування покупців (отримання 

замовлень), комп'ютерної техніки для обліку товарів, що надійшли на склади і 

проданих споживачам через роздрібну мережу або безпосередньо зі складу.  



117 
 

 Не останню роль у формуванні збутової стратегії підприємства відіграє 

його імідж. В умовах розвитку міжнародної торгівлі та посилення конкуренції 

на міжнародних ринках товарів та послуг зростає роль формування іміджу 

підприємства на зовнішніх ринках як перспективного розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності.  Сучасні проблеми становлення та розвитку 

ринкових відносин в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світового 

господарства створюють передумови щодо необхідності формування 

позитивного іміджу підприємства на зовнішніх ринках. Дослідження 

показують, що наявність в підприємства позитивного іміджу полегшує доступ 

до позикових коштів, сприяє залученню висококваліфікованих кадрів, 

налагодженню міцних партнерських відносин, довірі та сприянні в розвитку з 

боку державних структур, підвищенні лояльності споживачів до виготовленої 

продукції. 

 До основних характеристик іміджу відносить: групу сприйняття; набір 

властивостей організації, які сприймаються та вимірюються; вага та значущість 

оцінок цих властивостей; рівень позитивності (негативності); оптимальність; 

направлення діяльності; витрати на створення та підтримку іміджу [1]. 

 Наявність позитивного іміджу підприємства впливає на дії усіх 

зацікавлених сторін стосовно компанії: працювати в ній чи не працювати, 

купувати її продукти чи не купувати, співпрацювати з нею чи ні тощо. Інститут 

репутації, провівши дослідження (project Global Pulse), встановив, що 

основними чинниками, які впливають на імідж підприємства серед 

громадськості є: якість продуктів і послуг, якість корпоративного управління і 

корпоративна соціальна відповідальність [1]. 

 Розглянемо варіанти збутової системи підприємства на зовнішньому 

ринку: 

а) створення власних підрозділів збуту; 

б) використання послуг сторонніх організацій-посередників; 

в) змішаний збут, тобто комбінація декількох каналів[2]. 
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 Вибір відповідного каналу буде залежати від цілей компанії, її розміру і 

характеру випущеної продукції. 

 Для конкретизації викладу питання щодо просування товарів на зовнішніх 

ринках можна розглядати чотири умовні ситуації: експортер має з імпортерами 

стійкі торговельні зв'язки; експортер у минулому мав з імпортерами 

торговельні зв'язки; експортер не мав з імпортерами торгових зв'язків, але знає, 

що поставляються їм товари входять у коло їхніх інтересів; експортер не знає 

споживачів своїх товарів. 

 У першій ситуації для експортера головним завданням є збереження 

зв'язків з імпортерами, важливо також розширювати свою співпрацю, 

збільшуючи обсяг продажів. 

 У другій ситуації необхідно пам'ятати про те, що повернення до старих 

контрагентам здійснити складніше, ніж залучити нових. Тому важливо дійсно 

підвищити якість товару, поліпшити умови поставок, удосконалити технічне 

обслуговування, провести ряд ефективних заходів щодо реклами. 

 Експортери направляють колишнім контрагентам ініціативні комерційні 

пропозиції, що не мають твердого характеру і обмежені за часом дії. У такій 

ситуації необхідно зосередити зусилля по рекламі товарів майбутнім 

імпортерам. 

 Найбільшою свободою діяльності володіє продавець у четвертій ситуації. 

Отже, експортери не знають своїх споживачів. Що зробити? 

 Спочатку необхідні маркетингові дослідження по сегментації ринку, що 

дозволяють виявити найбільш кращі регіони, а в них - покупців. Необхідно 

також вивчити систему збуту в цих регіонах, основних посередників, оптову та 

роздрібну мережу. І тільки потім слід вирішувати завдання відповідно до 

частини третьої ситуацією. 

 Фактично у всіх чотирьох ситуаціях, що дозволяють систематизовано 

підійти до організації руху товарів на зовнішньому ринку, велике коло проблем 

вирішується за допомогою реклами. 
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 У країнах з ринковою економікою реклама досягла великих масштабів, 

споживаючи в деяких з них відчутну частку валового національного продукту. 

 В даний час на рекламу витрачається 2-5% від вартості експорту, а по 

деяких товарах - 10%, що багаторазово перевищує зусилля на рекламу в країнах 

СНД. 

 Звичайно, тільки практична діяльність з реклами, розрахованої на 

іноземного покупця, зрештою створить необхідні підходи до реалізації 

найбільш раціонального комплексу рекламних заходів. 

 Після розробки комплексу маркетингу, керівництво, як правило, 

організовує команду для втілення стратегії в життя (у міру еволюції 

міжнародного маркетингу на підприємстві, відбувається еволюція й від 

експортного відділу до міжнародного підрозділу. Варто також пам'ятати про 

оцінку результатів і методах контролю за досягненням поставлених цілей. 

Кожному підприємству перед тим, як планувати обсяги виробництва продукції, 

необхідно знати, яку продукцію, в якому обсязі, де, коли і по яких цінах воно 

буде реалізовувати. Для цього необхідно вивчити попит на продукцію, ринки 

збуту, їх ємність, реальних і потенційних конкурентів, потенційних споживачів. 

Дану інформацію підприємство може отримати лише за допомогою 

маркетингової стратегії PEST-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз сильних та слабких 

сторін компанії. Основною метою даного дослідження є забезпечення 

виробника надійною інформацією про ринок, структуру та динаміку попиту.  

 Отже, важливо не просто розробити хорошу стратегію збуту , але і 

грамотно її реалізувати, досягаючи поставлених завдань з мінімальними 

втратами, знаходячи при цьому додаткові конкурентні переваги міжнародного 

характеру. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
Стаття присвячена дослідженню питання управління платоспроможністю 
підприємства в системі економічної безпеки. В роботі розглянуто загальні 
теоретичні аспекти та основне завдання системи економічної безпеки 
підприємства. Висвітлено особливості та узагальнено теоретико-
методологічні основи оцінювання платоспроможності підприємства в 
динамічних ринкових умовах. 
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Кризові явища, перманентно притаманні економіці України, обумовлені 
трансформаційними процесами, законами ринку, а також політичною 
нестабільністю, недосконалістю законодавчої бази та на фоні загальної 
фінансової кризи є причиною явних і неявних банкрутств різноманітних 
суб'єктів господарювання. У цих умовах підвищується значущість системи 
управління фінансовим станом підприємств, елементом якої є процес оцінки. 
Серед індикаторів фінансового стану перше місце посідають ліквідність та 
платоспроможність, рівень і перспективи розвитку яких цікавлять не тільки 
власників і менеджерів підприємства, але і його контрагентів. 

Різні аспекти управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств 

досліджували такі зарубіжні вчені-економісти: Ван Хорн Дж. К., Брігхем Е., 
Бернстайн Л., Найт Р., Каплан Р., Нортон Д., Альтман Е. та ін. Проблеми оцінки 
фінансового стану підприємств розглядалися в працях Ковальова В.В., 
Бочарова В.В., Крейніної М.М., Шеремета А.Д., Абрютіної М.С.,                
Глущенка В.В. та ін. Безпосередньо в торгівлі дослідженням цих напрямків 
присвячені праці вітчизняних вчених Бланка І.О., Мазаракі А.А., Ушакової 
Н.М., Лігоненко Л.О., Унковської Т.Є., Ситник Г.В., Омельянович Л.О. та ін. 

Вивчення опублікованих робіт та практика господарської діяльності 
свідчать про відсутність достатнього висвітлення принципово важливих 
питань, пов'язаних із системною й комплексною оцінкою рівня ліквідності та 
платоспроможності, що враховує особливості підприємств торгівлі. Дотепер 
залишаються недостатньо розробленими теоретичні положення щодо механізму 
формування ліквідності та платоспроможності. Потребують удосконалення 
система показників, методичні підходи інтегральної й комплексної оцінки як 
поточної, так і майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств.  

Актуальність проблем підвищення адекватності оцінок рівня ліквідності та 
платоспроможності, недостатність їх теоретичного розгляду та практичного 
використання на підприємствах торгівлі обумовили вибір теми дисертаційної 
роботи, мету, завдання та напрямки дослідження. 
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Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою 
оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів 
(банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в 
кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, які 
хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Їм важливо знати про 
фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому 
комерційного кредиту або відстрочки платежу.  

 Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову 
стійкість підприємства, є його ліквідність і платоспроможність, тобто 
можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні 
зобов'язання. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану 
підприємства, його стійкості.  

 Оцінити здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконувати 
свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів можливе за 
допомогою аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.  

 Оцінка платоспроможності зовнішніми інвесторами здійснюється на 
основі характеристики ліквідності поточних активів, яка визначається часом, 
необхідним для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше потрібен час для 
інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.  

 Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути 
активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь 
покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін 
перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних 
зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних 
платіжних коштів величині короткострокових боргових зобов'язань.  

 Ліквідність активів - величина, зворотна ліквідності балансу за часом 
перетворення активів у грошові кошти. Чим менше потрібно часу, аби даний 
вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність.  

 Ліквідність підприємства - це більш загальне поняття, чим ліквідність 
балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки 
за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може 
залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому 
світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості. [3]  
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 Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш 

ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же 

час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. 

Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати 

несприятливі можливості в майбутньому.  

 Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів 

по активу з зобов'язаннями по пасиву. При активи повинні бути згруповані за 

ступенем їх ліквідності, а зобов'язання мають бути згруповані за термінами їх 

погашення і розташовані в порядку зростання термінів сплати.  

 Активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх у гроші 

діляться на чотири групи.  

 Найбільш ліквідні активи - А1. У цю групу входять грошові кошти і 

короткострокові фінансові вкладення.  

 Швидко реалізовані активи - А2. У цю групу входять дебіторська 

заборгованість та інші активи.  

 Повільно реалізовані активи - А3. У цю групу включаються статті розділу 

II активу "Запаси" крім рядка «Витрати майбутніх періодів», а з I розділу 

балансу стаття «Довгострокові фінансові вкладення».  

 Важко реалізовані активи - А4. У цю групу включаються статті розділу I 

активу балансу, за винятком рядка, включеної до групи «Повільно реалізовані 

активи».  

 Зобов'язання підприємства (статті пасиву балансу) також групуються в 

чотири групи і розташовуються за ступенем терміновості їх оплати.  

 Найбільш термінові зобов'язання - П1. До групи включається 

кредиторська заборгованість.  

 Короткострокові пасиви - П2. У групу включаються короткострокові 

кредити і позики, та інші короткострокові пасиви.  

 Довгострокові пасиви - П3. До групи входять довгострокові кредити і 

позики.  

 Постійні пасиви - П4. До групи включаються рядки III розділу балансу 
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плюс рядки «Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів», 

«Доходи майбутніх періодів», «Резерви майбутніх витрат» з V розділу. З метою 

збереження балансу активу і пасиву підсумок цієї групи зменшується на 

величину рядка «Витрати майбутніх періодів» II розділу активу балансу.  

 Для визначення ліквідності балансу треба зіставити зроблені розрахунки 

груп активів та груп зобов'язань. Баланс вважається ліквідним за умови 

наступних співвідношень:  

 A1 ³ П1,  

 А2 ³ П2,  

 А3 ³ П3,  

 А4 ≤ П4.  

 Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне виконання і 

четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення перших трьох 

груп по активу і пасиву.  Четверте нерівність носить «Балансуючий» характер, і 

в той же час воно має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про 

дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у 

підприємства власних оборотних коштів.  

 У випадку, коли воно чи кілька інших нерівностей мають знак, 

протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу 

більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу 

коштів по одній групі активів компенсується надлишком по іншій групі, хоча 

компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в 

реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш 

ліквідні.  

Загальний коефіцієнт ліквідності балансу показує відношення суми всіх 

ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань (як 

короткострокових, так і довгострокових) за умови, що різні групи ліквідних 

засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з ваговими 

коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження 

коштів та погашення зобов'язань.  
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 Розглядаючи показники ліквідності, слід мати на увазі, що величина їх є 

досить умовною, оскільки ліквідність активів і терміновість зобов'язань по 

бухгалтерському балансу можна визначити приблизно. Так, ліквідність запасів 

залежить від їх якості (оборотності, частки дефіцитних, залежаних матеріалів і 

готової продукції). Ліквідність дебіторської заборгованості також залежить від 

її оборотності, частки прострочених платежів і нереальних для стягнення.  

 Тому радикальне підвищення точності оцінки ліквідності досягається в 

ході внутрішнього аналізу на основі даних аналітичного бухгалтерського 

обліку.  

На закінчення роботи ще раз варто підкреслити: поточна 

платоспроможність (ліквідність) підприємства є однією з найважливіших 

характеристик його фінансового стану і фактично є одним з показників 

банкрутства, оскільки визначає можливість своєчасно оплачувати рахунки 

підприємства.  

 Оцінити здатність підприємства своєчасно у повному обсязі виконувати 

свої короткострокові зобов'язання дозволяє аналіз ліквідність і 

платоспроможність підприємства.  

 Платоспроможність є найважливішою характеристикою фінансово-

економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо 

підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед 

іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні 

кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище 

стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни 

ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю 

банкрутства.  Платоспроможність - це «сигнальний показник, у якому 

виявляється фінансовий стан підприємства, його здатність вчасно задовольняти 

платіжні вимоги постачальників відповідно до господарських договорів, 

повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в 
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бюджет і в позабюджетні фонди». Оцінка платоспроможності дається на 

конкретну дату. Однак слід враховувати її суб'єктивний характер і те, що вона 

може бути виконана з різним ступенем точності.  

 Підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи 

більше його довгострокових і короткострокових зобов'язань. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у 

зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. 

Проте недостатній досвід роботи вітчизняних підприємств на зовнішніх 

ринках, прагнення до реалізації продукції, яка не потребує особливих зусиль з її 

просування, зумовлюють актуальність пошуку шляхів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. У статті були визначенні 

потреби підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виявлені 

головні передумови та розроблені загальні рекомендації щодо шляхів 

удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливу увагу 

приділено можливим напрямам удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Виокремлено роль маркетингової складової діяльності. Виділено 

основні критерії, яким мають відповідати шляхи вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності. Також наведено основні фактори, що мають 

враховуватись при формуванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

конкурентоспроможність, товари та послуги, маркетингові заходи, зовнішні 

ринки, стимулювання збуту. 

Внутрішній ринок не здатний забезпечити споживання всієї продукції, що 

пропонують виробники, тому підприємства змушені збільшувати ринки збуту. 

Відповідно вони виходять на зовнішні ринки, де присутня сильна конкуренція 

зі сторони іноземних підприємств. Це спонукає українські підприємства до 

визначення стратегічних напрямів розвитку, удосконалення експортної 

діяльності, підвищення якості продукції, що дає змогу вітчизняним 
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підприємствам досягати довгострокові конкурентні переваги. Саме тому, 

ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємств сприяє відтворенню 

експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності 

українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури 

експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій, забезпеченню 

економічної безпеки України. Питання функціонування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства широко висвітлені, насамперед, у зарубіжній науковій 

літературі. В Україні зазначеними проблемами займаються такі фахівці, як 

Білий В., Губенко В., Завьялов П., Кредисов А., Лозенко А., Павленко Ф., 

Щербак В., Яковлєв А., Якубовський М. та ін. Вихід на зовнішній ринок завжди 

пов'язаний з початком нової конкурентної боротьби. Так, якщо з існуючими 

партнерами у підприємства вже налагодженні зв`язки та система постачання, то 

співпрацю з майбутніми партнерами потрібно чітко продумати з урахуванням 

регіональних особливостей, адже всі країни відрізняються між собою за рівнем 

попиту на той чи інший товар. В умовах високої насиченості, а інколи 

перенасиченості світових товарних ринків кожен товар (і товаровиробник) 

змушений вести жорстку боротьбу за переваги споживачів, що надається лише 

найбільш конкурентоспроможним товарам. Тобто таким, які на одиницю своєї 

вартості (ціни) задовольняють більше потреб, на більш високому рівні, ніж 

товари конкурентів. Зростаючий інтерес до якості, що викликаний посиленням 

конкурентної боротьби на всіх без винятку світових ринках, ставить цілком 

конкретні завдання перед виробниками продукції. В наш час, покращити якість 

означає підвищити конкурентоспроможність своїх товарів як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринку [2, c. 23]. 

Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що є 

привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі 

зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями розвитку. 

Головною метою має бути ретельний аналіз системи міжнародної торгівлі, 
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економічного середовища країни, куди буде здійснюватись проникнення, а 

також необхідно враховувати політико-правові та культурні особливості її 

середовища [5, с.26].  

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому 

ринку потрібно розробити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, тобто 

єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства 

та ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. Дана стратегія має 

розроблятись з урахуванням таких факторів: - визначення чітких цілей виходу 

на новий ринок; - розмір та потенціал зарубіжного ринку; - проблеми, які 

можуть виникнути через реалізацію відповідного продукту на новому ринку; - 

поширеність товару за кордоном та оцінка можливостей подальшого 

співробітництва; - кон`юнкутура ринку, наявність конкурентів, товарів-аналогів 

тощо. 

Також важливим фактором удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності є оцінка та аналіз сильних і слабких сторін підприємтсва. Слабкі 

сторони дадуть змогу підприємству визначити небезпеку зі сторони 

зовнішнього оточення, а сильні сторони – використовувати можливості 

зовнішнього середовища. Зазвичай, для цього здійснюється SWOT-аналіз 

підприємства, що надає оцінку можливостей і загроз діяльності на зовнішньому 

ринку [4, c. 36].  

Активне застосовування заходів щодо стимулювання збуту на сьогодні є 

ефективним і порівняно недорогим методом залучення потенційних покупців. 

Стимулювання сприятиме збільшенню обсягів продажів за короткий період, 

виведенню товару на новий ринок, підтримці інших інструментів просування. 

Варто підкреслити, що стимулювання збуту виявляється найефективнішим при 

використанні його в сполученні з рекламою. Фахівці зазначають, що якщо 

підприємство прагне впроваджувати ефективну зовнішньоекономічну політику, 

то доцільно, насамперед, удосконалювати маркетингову складову своєї 

діяльності. Для цього потрібно здійснювати найбільш ефективні, з точки зору 

експертів, маркетингові заходи. Зокрема, до них відносяться:  
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1. Direct Mail — розсилка потенційним замовникам рекламних матеріалів 

підприємства (перелік послуг з цінами на них) у вигляді ділових пропозицій. В 

межах діяльності менеджерів планується відвідування ними підприємств, що 

отримали ділові пропозиції по електронній та звичайній пошті, з метою 

отримання попередніх замовлень. Менеджери, в такому випадку, виконують 

роль посередників між підприємством та замовниками, роблячи акцент на тих 

вигодах, які принесе клієнту укладання довготривалого договору з їх 

підприємством. Фахівці зазначають, що даний спосіб приваблення клієнтів є 

досить ефективним для виявлення потенційних замовників, а також для 

налагодження комерційних зв'язків, збору інформації про споживачів, інтересу 

до запропонованого товару тощо.  

2. Заочна участь у майбутніх закордонних виставках. Заочна участь у 

виставках передбачає розповсюдження рекл підприємтсвамамних матеріалів 

підприємства всім відвідувачам та учасникам виставки. Інформація про 

підприємство знаходиться на інформаційних стендах організаторів, у довіднику 

виставки, на стійках реєстрації тощо. Такий спосіб участі у професійних 

закордонних виставках є найбільш прийнятним для невеликого підприємства. 

Справа в тому, що вартість заочної участі у міжнародних виставках значно 

нижча, ніж стаціонарна, і повністю виправдовує затрачені на неї кошти              

[4, c. 52].  

3. Пошук та стимулювання посередників, оптових покупців, дилерів. 

Організація дистриб’юторської мережі або створення спільного підприємства за 

кордоном здаються привабливими, але ускладнюються проблемами з вибором 

партнера, завищенням цін (витрати з дистриб’ютора переносяться на кінцевого 

споживача), розбіжностями в стратегічних цілях із новим партнером, 

проблемами в розподілі прибутків (у разі утворення спільного підприємства). 

Однак, якщо підприємство вирішило придбати інше підприємство для 

проникнення на зовнішній ринок, або створити спільне підприємство, то в 

довгостроковій перспективі це надасть змогу легше зайняти певну ринкову 

нішу.  
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Отже, щоб виявити шляхи підвищення ефективності 

зовнішньоторговельної діяльності підприємств необхідно: - проаналізувати 

динаміку розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; - дослідити 

раціональність використання ресурсів, заінтересованість у продукції 

підприємства на зовнішньому ринку; - комплексно дослідити проблеми 

підвищення ефективності та розвитку зовнішньоекономічної діяльності; - 

виявити перспективні напрями удосконалення системи управління та 

планування зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства;- 

удосконалити організаційно-економічні заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності експортної продукції; - оцінити рівень і якість 

виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними партнерами, 

дослідити ефективність та переваги такої співпраці; - проаналізувати методики 

аналітичної оцінки ефективності окремої експортної операції [1,с. 46].  

Як видно, спектр можливих напрямів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства досить широкий. Однак, 

підприємству необхідно серед різноманіття можливих варіантів розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків відібрати саме ті напрями, які є найбільш 

реальними та досяжними. При цьому слід виділити ряд критеріїв, яким мають 

відповідати шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Такими 

критеріями є: збільшення обсягів виробництва, забезпечення зростання 

надходжень валютної виручки, прискорення оборотності оборотних коштів, 

посилення конкурентних позицій на обраних ринках та у вибраних регіонах, 

скорочення витрат на виробництво продукції. Найголовнішими критеріями 

ефективності вибору того чи іншого шляху вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають стати збільшення 

рентабельності виробництва і реалізації продукції, а також зростання прибутку. 

Оскільки, саме прибуток є основним кінцевим результатом усіх напрямків 

фінансово-господарської діяльності та основним джерелом фінансових ресурсів 

підприємства. 
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Наукова новизна дослідження полягає у виявленні передумов та розробці 

загальних рекомендацій щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. В умовах насиченості ринків товарами, підприємства 

повинні вести жорстку боротьбу за потенційних споживачів. Це стимулює їх до 

удосконалення експортної діяльності, підвищення якості продукції, що дає 

змогу вітчизняним підприємствам досягати довгострокові конкурентні 

переваги. Перш ніж розробляти заходи для покращення зовнішньоекономічної 

діяльності, підприємству необхідно визначитись з потенційними країнами- 

партнерами, які будуть найпривабливішими для подальшої співпраці. 

Проведення SWOT-аналізу дасть можливість визначити свої сильні сторони для 

подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб мінімізувати їх вплив на 

результати діяльності. Експерти зазначають, що саме удосконалення 

маркетингової діяльності та стимулювання збуту надає підприємствам нових 

потенційних споживачів та збільшення обсягів продажу за короткостроковий 

період. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

Висвітлено існуючі підходи до розкриття сутності експортного потенціалу 

підприємства. Проаналізовано фактори впливу на експортний потенціал 

підприємства, які враховують особливості як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища функціонування підприємства. Відмічено, що фактори, які 

впливають на розвиток експортного потенціалу, визначають процедуру 

формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок та 

забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: експортний потенціал, підходи до визначення експортного 

потенціалу підприємства, розвиток експортного потенціалу підприємства, 

фактори впливу на експортний потенціал підприємства, 

конкурентоспроможність підприємства. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та 

інтернаціоналізації господарських зв'язків перед підприємствами постає 

проблема формування і реалізації експортного потенціалу, так як все гостріше 

стає вираженою конкуренція між підприємствами як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. Досвід високорозвинених країн запевняє у тому, що 

позитивний розвиток більшості національних економік значною мірою 

досягається завдяки проведенню ефективної експортної політики і залежить від 

рівня досконалості процесів, які пов’язані з формуванням та використанням 

експортного потенціалу як держави, так і суб’єктів господарювання, а також від 

вибору методів і засобів, що здатні забезпечити ефективний перебіг цих 

процесів. Зважаючи на це, експортний потенціал підприємства як економічна 

категорія привертає все більшу увагу науковців у галузі міжнародного бізнесу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам теоретико-

методологічних та практичних аспектів розвитку експортного потенціалу 

присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих зарубіжних та 

вітчизняних вчених, як: К.М. Афанасьєва, Н.І. Діденко, Д. Енгельхарта,                

О.М. Кириченко, П. Ліндерта, Т.І. Ломаченко, А.А. Мазаракі, Т.Л. Мельник, 

Л.І. Піддубної, В.С. Пономаренка, М. Портера, П.І. Савицького,                

Ю.М. Cолодковського, Р. Харрода, Г.А. Шагалова, О.А. Шестакової та ін. В 

економічній літературі розглядаються питання визначення сутності 

експортного потенціалу, аналізуються фактори впливу на розвиток експортного 

потенціалу, вивчаються критерії ефективності використання експортного 

потенціалу, проте потребують окремого дослідження фактори розвитку 

експортного потенціалу підприємства. 

Метою статті є визначення сутності експортного потенціалу підприємства, 

а також розкриття основних факторів його розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективного 

функціонування підприємства на зовнішньому ринку необхідно мати чітке 

уявлення про його експортні можливості. Так, огляд сучасних наукових праць 

дав можливість виокремити такі науково-методичні підходи до визначення 

експортного потенціалу підприємства: компаративний, ресурсний, 

результативний, системно-структурний і функціональний [1–7]. Зокрема, 

компаративний підхід спирається на теорію конкурентних переваг, розроблену 

М. Портером, згідно з якою конкурентоспроможність фірми забезпечує її 

експортний потенціал в межах групи підприємств однієї галузі. Крім того, у 

сучасних дослідженнях переважає ресурсний підхід, відповідно до якого 

експортний потенціал підприємства визначається як здатність або можливості 

підприємства виробляти конкурентоспроможні товари і послуги, які можуть 

бути реалізовані на світових ринках. Ця здатність визначається ресурсною 

базою експортної діяльності, яка повинна бути адаптована до конкурентного 

профілю зовнішнього ринку і факторної моделі конкурентоспроможності 

підприємства [6, с.285]. 
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Згідно з результативним підходом визначення експортного потенціалу 
підприємства трактується через призму його цільової орієнтації – як механізм 
чи спосіб досягнення певної мети, а конкретніше – максимального обсягу 
товарів і послуг, які можуть бути вироблені і реалізовані на світових ринках            
[5, с.172]. 

Системно-структурний підхід до визначення експортного потенціалу 
підприємства базується на дослідженні процесів, які відбуваються у 
внутрішньому середовищі підприємства, що відбиває його взаємовідносини із 
зовнішнім середовищем. 

За функціонально-структурним підходом експортний потенціал 
розглядається як складова економічного потенціалу підприємства, що 
забезпечує його взаємодію з експортними ринками на засадах взаємного 
задоволення економічних та інших інтересів експортерів та імпортерів. Даний 
підхід дозволяє визначити експортний потенціал підприємства як складне 
системне формування взаємозв'язаних і взаємодіючих компонентів внутрішньої 
і зовнішньої дії економічного і соціально–культурного походження [4, с.163]. 

Функціональна роль експортного потенціалу полягає у реалізації цільових 
настанов зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ці настанови 
найчастіше формуються за принципом забезпечення порівняльних переваг 
продуктів і послуг для потреб зовнішніх ринків. Рівень задоволення цих потреб 
окремим підприємством може бути визначений через такі показники, як обсяг 
експорту, якість продукції, що експортується, собівартість виробництва і 
реалізації експортної продукції, рівень диверсифікації експорту, які визначають 
результат експортної діяльності підприємства. 

У праці [2, с.25] відмічається, що експортний потенціал підприємства 
формує поєднання таких компонентів, як виробничий потенціал, управлінський 
потенціал, маркетинговий потенціал, інвестиційно-інноваційний потенціал, 
інституціональний потенціал, інформаційний та інфраструктурний потенціал, 
соціально-культурний потенціал, потенціал організаційної структури 
управління, ринковий потенціал. Так, разом ці складові створюють сукупний 
потенціал підприємства, який стосовно аналогічного потенціалу будь-якого 
іншого підприємства, відображає рівень його конкурентоспроможності. 
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Чітке розуміння факторів, що впливають на експортний потенціал 

підприємства, дає змогу класифікувати умови створення середовища 

формування та реалізації експортного потенціалу підприємства: економічні, 

політико-правові, соціально-культурні, технічні, природно-кліматичні. 

Вчені виокремлюють дві групи факторів залежно від ступеня контролю 

над ними: ендогенні – пов’язані з діяльністю підприємства, його 

зовнішньоекономічною маркетинговою стратегією, характеристиками 

менеджменту; екзогенні – включають характеристики політичного, 

географічного, природно-кліматичного середовища внутрішнього та 

експортного ринку [7, с.31]. Так, до ендогенних  факторів впливу на експортний 

потенціал підприємства можна віднести: характеристики підприємства, 

характеристики продукції, стратегію експорту та результати експорту; до 

екзогенних – характеристику галузі та внутрішнього ринку, характеристику 

експортного ринку, нормативно-правову базу, державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, політико-економічні процеси. 

Оцінка екзогенних факторів супроводжується значними 

випробовуваннями, що обумовлені не прогнозованістю змін міжнародного 

середовища. Оцінка характеру та рівня впливу ендогенних факторів на 

експортну діяльність підприємства здійснюється структурними підрозділами 

підприємства відповідно до їх функціонального призначення. 

У джерелі [1, с.472] зазначається, що експортний потенціал є основою для 

розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Зважаючи на це, 

фактори, що впливають на розвиток експортного потенціалу також 

опосередковано впливають і визначають процедуру формування стратегії 

виходу підприємства на зовнішній ринок. Тому серед найбільш вагомих 

факторів розвитку експортного потенціалу доцільно виділити наступні:  

- організація управління підприємством; 

- планування експортного виробництва; 

- облік та аналіз експортних поставок; 
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- інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; 

- кадровий менеджмент. 

Всі вказані фактори формують експортний потенціал підприємства, тобто 

вони є системоутворюючими і взаємозалежними, а, отже, направлені на 

досягнення однієї мети – забезпечити розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Крім того, здійснення заходів по кожному фактору 

розвитку експортного потенціалу в кінцевому результаті сприяє підвищенню 

конкурентних позицій підприємства, ефективному просуванню продукції 

підприємства на цільовому зовнішньому ринку. Так, серед основних елементів 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, що здійснюють стратегію 

розвитку експортного потенціалу можна виділити: 

1) реалізація програми технічного переозброєння підприємства за рахунок 

технічних та технологічних, реконструктивно-капітальних заходів; 

2) зниження питомої ваги бартерних операцій і взаємозаліків; 

3) зміна структури товарної продукції з метою збільшення питомої ваги 

випуску рентабельної продукції; 

4) розробка заходів мінімізації негативного впливу зміни цін на 

внутрішньому та  зовнішньому ринках; 

5) формування надійних схем забезпечення підприємства сировиною; 

6) оновлення стану обслуговуючих та ремонтних служб у відповідності з 

виробництвом та реалізацією експортної продукції. 

Висновки. Проведені вище дослідження дозволяють одержати 

комплексне уявлення про теоретичні аспекти експортного потенціалу 

підприємства як соціально-економічної категорії ринкової економіки. 

Узагальнюючи дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, слід 

відмітити, що визначені фактори впливу на експортний потенціал підприємства 

є системоутворюючими і взаємозалежними. Розвиток експортного потенціалу 

стає не тільки фактором успіху вітчизняних підприємств, а й умовою їх 
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виживання в сучасному соціально-економічному середовищі, що 

характеризується  зростанням відкритості ринків товарів та послуг. Так, 

реалізація сукупності заходів щодо розвитку експортного потенціалу 

вітчизняних підприємств сприятиме їх конкурентоспроможності на світовому 

ринку та високоефективному функціонуванню. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

У статті було проаналізовано місце ТНК в сучасному економічному 

середовищі, що характеризується процесами глобалізації та 

інтернаціоналізації. Охарактеризовано сутність поняття ТНК, окреслено 

негативні та позитивні сторони їх діяльності, визначено ступінь впливу 

діяльності ТНК на економіку України. 

Ключові слова: ТНК, транснаціоналізація, глобалізація, міжнародне 

співробітництво, міжнародний поділ праці. 

У сучасних умовах зміцнення світогосподарських зв’язків, активізації 

міжнародної співпраці, транснаціональні корпорації захоплюють усе більшу 

частину світового ринку. Як і будь-яке явище даний процес має як позитивні, 

так і негативні наслідки. Процес транснаціоналізації характеризується тим, що 

міжнародні корпорації розміщують різні стадії єдиного технологічного процесу 

в різних країнах, тобто між її закордонними філіями та головною компанією 

постійно відбувається інтенсивний товарообмін, що забезпечує посилення 

економічних зв’язків між країнами. Зростання кількості транснаціональних 

корпорацій як одного із основних суб’єктів міжнародних відносин сучасності 

визначає актуальність дослідження ролі ТНК у світовій політиці. 

Цілями статті є дослідження місця ТНК в системі світогосподарських 

зв’язків, аналіз переваг та недоліків зростання ТНК на світовому ринку.  

Значний внесок удослідження впливу діяльності ТНК на сучасну ситуацію 

на світовому ринку зробили такі дослідники: Беззубченко О.А., 

Дегтеренко А.М., Зелінська О.М., Левківський В.М., Лимонова Е.М., 

Погрібний Д.І. та інші. Проте, зважаючи на швидкі темпи розвитку ТНК в 

сучасних умовах, дана проблема потребує подальших досліджень. 
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Глобалізація як ключова тенденція розвитку людства в новому столітті 

вийшла за межі економіки, в якісь мірі ставши політичною домінантою 

світового розвитку. У зв’язку з її зростаючим впливом, національні економіки 

стали ще більш відкритими, що в свою чергу призвело до появи на світовій 

арені недержавних гравців: транснаціональних корпорацій (ТНК), 

транснаціональних банків (ТНБ), різного роду неурядових організацій 

(НУО),які мають значний вплив на міжнародні відносини.  

Вплив економічного чинника на трансформацію міжнародних відносин 
полягає в тому, що держава поступово починає втрачати контроль у галузі 
економіки не тільки за межами своїх державних кордонів, а й усередині країни. 

У цих умовах, вказує видатний експерт Г.Фішер, «несучою конструкцією» 
(основою ієрархічної системи управління світовим господарством) всієї 
сучасної міжнародної економіки є транснаціональні корпорації [2, c. 351] 

З’ясуємо сутність поняття транснаціональної корпорації. Найбільш 
влучним, на нашу думку, є офіційне визначення ЮНКТАД – транснаціональна 
корпорація (transnational corporation, multinational corporation, multinational 
company, multinational enterprise) – це підприємство, що об'єднує юридичних 
осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності в двох чи більше 
країнах і провадить єдину політику і загальну стратегію завдяки одному або 

декільком центрам прийняття рішень. 
На даний момент ТНК і аналогічні їм господарські утворення складають 

найбільш потужний сектор світової економіки. За даними ООН більше 82 000 
фірм різних країн світу можуть бути класифіковані як ТНК. Ринкова 
капіталізація деяких ТНК перевищує 700 млрд. дол. США, а щорічні обсяги 
продажу складають 150-200 млрд. дол. В даних доповіді ЮНКТАД за 2016 рік 
«World Investment Report» повідомляється, що прибутки ТНК суттєво 
зменшилися, опустившись до показників 2008 року [13, c. 10]. Але, не 
зважаючи на це, загалом на ТНК припадає понад 50% світового виробництва, 
більше 75% світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, більше 80% 
міжнародного обміну технологіями [7, c. 67]. 
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Варто зазначити, що у сучасних умовах розвитку економіки 
транснаціоналізація – це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського 
життя, який являє собою процес посилення зовнішньоекономічних зв’язків між 

країнами. І цей процес є безпосереднім результатом діяльності 
транснаціональних корпорацій.  

Розглянемо основні етапи розвитку ТНК (табл. 1)  
Таблиця 1 

Основні етапи розвитку транснаціональних корпорацій [9, c. 13] 
Назва етапу Період  Коротка характеристика 
Перший етап (1914–1918 рр.) Діяльність картелів та синдикатів з видобутку та 

переробки колоніальних ресурсів. 

Другий етап (1918–1945 рр.) Діяльність трестів з виробництва озброєння та військової 
техніки. 

Третій етап (1945–1970 рр.) Діяльність концернів, що займалися генерацією та 
розповсюдженням нових досягнень науково-технічної 
революції (у сфері космосу, атомної енергетики, 
електроніки). 

Четвертий етап (1970–2000 рр.) Посилення конкуренції, активізація процесів злиття та 
поглинання, в результаті чого було створено близько 800 
найбільш потужних ТНК, сумарна економічна активність 
яких сягає 33 % світового внутрішнього валового 
продукту та 60 % загального обсягу біржової капіталізації 
світової економіки. В той же час на 200 з цих 800 ТНК 
припадає 25 % світового ВВП [9, c. 13]. За статистичними 
даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(UNCTAD), загальний обсяг продажів цих 200 провідних 
ТНК перевищує сукупний ВВП 187 країн світу, що 
складає понад 30 % світового ВВП. 

П’ятий етап (починаючи з 
2000 р.) 

Відбувається розвиток в умовах регіональної економічної 
інтеграції, що спирається на інноваційні технології. 
Завдяки своїм виробничим і фінансовим можливостям 
транснаціональні корпорації зосереджують у своїх руках 
найбільш наукоємкі виробництва, сприяючи 
технологічному розвитку. Дійсно, сьогодні ТНК 
відіграють вагому роль у світових науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробках (НДДКР): н їх 
частку припадає понад 80 % зареєстрованих патентів і 
близько 80 % фінансування НДДКР. 

 

ТНК  як міжнародна монополія – реальний показник того, що рівень 

концентрації капіталу та виробництва переріс національні кордони, позаяк ТНК 

стали завойовувати міцні позиції не лише в національній, а й у світовій 
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економіці. Також ТНК розглядають як олігополістичну структуру, в якій 

власність, управління, виробництво і продаж здійснюються в рамках 

юрисдикції декількох окремих держав. Головна мета корпорації – забезпечення 

виробництва товарів для світового ринку з максимально малими витратами 

задля отримання найвищого прибутку. Ця мета досягається або найбільш 

ефективним розміщенням, найбільш наближеним до споживача розподілом 

виробництва чи послуг, або  завдяки мінімальному оподаткуванню за сприяння 

місцевого уряду.  

Роль ТНК у світовому економічному просторі пояснюється рівнем 

ефективності діяльності ТНК, що характеризують дві теорії: теорія 

недосконалості ринку ресурсів та продукції та теорія недосконалості 

фінансового ринку.   

Таблиця 2 

Причини ефективності ТНК [8, c. 211] 
Теорія недосконалості ринку ресурсів та 

продукції 
Теорія недосконалості фінансового ринку 

Згідно з цією теорією ТНК володіють 
нематеріальними активами у формі торгових 
марок, патентами та іншими цінностями. 
Якщо ці нематеріальні активи втілені у 
вигляді готової продукції, то фірма здійснює 
експансію закордонних ринків безпосередньо 
за допомогою експорту готової продукції. 
Якщо ж фірма з якоїсь причини не може 
торгувати готовою продукцією в значній 
кількості, то вона продає патенти або 
ліцензії, знову ж таки поширюючи таким 
чином свій вплив на ринок.  

Згідно з цією теорією, прямі іноземні 
інвестиції – які і являють собою сутність 
діяльності ТНК – можна пояснити наявністю 
трьох основних причин: 
1. Фінансовий арбітраж – вигода за рахунок 
різниці між процентними ставками у різних 
країнах. 
2. Податковий арбітраж – можливість 
отримати прибуток за рахунок різниці в 
податкових законодавствах різних країн. 
3. Зниження загального рівня ризику – 
завдяки діяльності у різних країнах шанси 
«прогоріти» зменшуються. 

 

Таким чином, дані теорії визначають ефективність ТНК як результат їх 

економічних вигод, що виникають внаслідок відмінностей в законодавстві, 

цінах та кон’юктурі ринків різних країн.  

Критеріями, за якими визначають міжнародний статус компанії, є питома 

вага продажу за межами країни базування, обсяги закордонних активів та їхня 

частка в загальних активах. Однак в економічній літературі всі великі компанії, 
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що володіють значними потужностями, здійснюють прямі капіталовкладення і 

стратегічні інтереси за кордоном, класифікують як транснаціональні 

корпорації. Діяльність ТНК, як і будь-яких суб’єктів міжнародної діяльності, 

має позитивні та негативні сторони. 

Таблиця 3 

Позитивні та негативні результати  діяльності ТНК [5, 6, 9] 
Позитивнінаслідкидіяльності ТНК Негативні наслідки діяльності ТНК 

- приплив капіталу;  
- залученнятехнологій;  
- розвиток виробництва;  
- забезпечення зайнятості; 
- збільшення надходжень до бюджету у 
вигляді податків (лише у випадку, якщо ТНК 
не намагаються від них ухилятись); 
- сприяння розвитку національної науково-
дослідної бази. 

- можлива однобічна спеціалізація 
національного виробництва, спеціалізація на 
добувних галузях промисловості, екологічно 
шкідливому виробництві;  
- вивіз капіталу і прибутку; 
- намагання забезпечити собі монопольне 
становище; 
- витіснення з ринку національних 
виробників. 

Таким чином, з одного боку ТНК сприяють економічному розвитку країн, 

в яких вони здійснюють свою діяльність, а з іншого – використовують їх заради 

досягнення своїх цілей (що часто не збігаються з цілями окремо взятої країни), 

як джерело необхідних для них, часто відносно дешевих, ресурсів. 

Транснаціональність капіталу та діяльності є основною рисою ТНК. 

Могутні ТНК шляхом диверсифікації своєї діяльності стають конгломератами, 

зберігаючи монополію в певній галузі. ТНК є домінуючим чинником 

міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва всередині фірми, що 

визначає структуру та географічний напрям світової торгівлі. 

Внутрішньофірмова спеціалізація виражається у виробництві різних товарів 

філіями ТНК. Спеціалізація поширюється і на науково-технічні дослідження. 

Все це сприяє розвитку обміну всередині самих корпорацій.  

Міжнародний поділ праці у формі спеціалізації та кооперування між 

підприємствами однієї й тієї самої корпорації, а також значна питома вага 

товарообігу між фірмами однієї корпорації є якісними критеріями 

транснаціональності фірми. 

Сучасне міжнародне співробітництво все частіше характеризується 
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поглибленням міжнародного виробництва, зокрема шляхом злиття та 

поглинання. Важливим якісним критерієм транснаціональності є політика 

фірми, орієнтація і стратегія її менеджменту. Для ТНК є необхідною подвійна 

орієнтація діяльності, тобто з одного боку, менеджмент фірми орієнтовано на 

регіональний та глобальний ринки, світові стандарти якості, зменшення витрат 

на виробництво, підвищення ефективності роботи, вивчення специфіки 

механізму функціонування регіональних та глобальних ринків, а з другого – 

транснаціональна фірма, повинна брати до уваги особливості та закони кожної 

країни, в межах якої розміщені її філії.  

На даний момент найбільш успішно український ринок освоюють 

транснаціональні корпорації індустріально розвинених країн – США, 

Німеччини, Великобританії, Франції тощо [4, c. 188]. До списку глобальних 

корпорацій, представлених на вітчизняному ринку можна віднести Coca-Cola, 

Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, MetroCash&Carry, Hewlett-Packard, British 

American Tobacco та деякі інші ТНК. Великі промислові концерни, такі як, 

наприклад, Westinghouse, ExxonMobil або General Electric, на українському 

ринку відсутні. Винятком є Mittal Steel, для якої її український актив – 

Криворіжсталь – проміжна, а не кінцева ланка виробничого ланцюга. Очевидно, 

що певною мірою прихід ТНК – це позитивний аспект для вітчизняної 

економіки, оскільки корпорації демонструють високу продуктивність праці і 

капіталу, «приводять» в країну нові технології і поширюють використання 

ефективного менеджменту. 

Для української економіки створення транснаціональних корпорацій є 

неминучим, необхідним важливим кроком, так як саме вони рухають сучасну 

економіку, сприяють інноваційному розвитку, вирішенню соціальних проблем, 

їхня діяльність робить доступними численні блага для бідних країн, а також 

пожвавлюють конкуренцію на внутрішньому ринку. 

З іншого боку – транснаціональні корпорації абсолютно байдужі до 

українського економічного комплексу в цілому, тому що орієнтуються на 
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включення в систему міжнародного розподілу праці лише високоприбуткових 

сегментів української економіки. Такий підхід загрожує депресією менш 

прибутковим галузям економіки. 

Слід зазначити, що ділові стосунки з представництвом будь-якої ТНК не 

вигідні для українських підприємств ще й тим, що українські арбітражні суди 

не мають права розглядати позови до відповідачів, не зареєстрованих в Україні 

(а саме до цієї категорії належать представництва). Тому юридично неможливо 

подати в Україні позов до представництва іноземної ТНК навіть за умови 

явного невиконання нею договірних зобов'язань [1, c. 54]. Мають місце 

випадки, коли справжньою метою інвестування в українські підприємства є не 

що інше як спроба усунення їх із ринку. Варто зазначити, що у багатьох 

випадках гарантією надійності при виборі іноземного контрагента вважають 

високий показник обороту (продажів). Насправді значення цього показника 

суттєво перебільшується, оскільки у певних галузях (це характерно, наприклад, 

для торговельних компаній) навіть при значних оборотах величина власних 

активів може залишатися відносно малою. Тому реальна фінансова стійкість 

багатьох торговельних компаній може бути поставлена під сумнів. 

Що ж стосується безпосередньо діяльності українських підприємств, то 

перші кроки до транснаціоналізації були зроблені холдингом Nemiroff – одним 

із найпотужніших виробників алкоголю, продукція якого постачається в понад 

50 країн світу. До структури холдингу входять керуюча компанія Nemiroff, 

Українська горілчана компанія Nemiroff, Дочірнє підприємство «АлкоІнвест», 

Торгове представництво Nemiroff у Росії і Торгове представництво Nemiroff у 

Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті [3, c.86]. 

Отже, ТНК являє собою структуру, що діє в декількох країнах, 
дотримуючись при цьому єдиної стратегії. На даний момент транснаціональні 
корпорації знаходяться на п’ятому етапі свого розвитку – і це той період, коли 
стає очевидною їх широка експансія. Не зважаючи на те, що значна кількість 
компаній не бажає здійснювати свою діяльність на території України (це 
пояснюється непривабливим інвестиційним кліматом), все ж спостерігаємо в 
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нашій країні наявність значної кількості філій ТНК, що, по суті, є закономірним 
явищем, якщо брати до уваги  зниження загального рівня ризику ТНК за 
рахунок діяльності в різних країнах. Діяльність ТНК є процесом 
неоднозначним, позаяк викликає як ряд позитивних, так і негативних наслідків. 
Сьогодні на вітчизняному ринку спостерігається позитивна динаміка розвитку 
ТНК, прикладом чого є діяльність компанії Nemiroff, що забезпечує приплив 
іноземних капіталів в економіку України. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗБУТОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
У даній роботі було розглянуто підходи до формування та реалізації стратегії 
збуту, визначено фактори, які впливають на неї та досліджено етапи її 
вибору. Досліджено проблематику даного економічного дослідження в 
контексті міжнародної діяльності. 
Ключові слова: стратегія збуту, інноваційна продукція, реалізація збутової 

стратегії, міжнародна діяльність, міжнародна співпраця. 

Поглиблення загальносвітового процесу інтернаціоналізації і глобалізації 
змушують підприємства розробляти нові концепції менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), нові підходи до планування, 
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організації, координації, мотивації та контролю, які в комплексі забезпечували 
б ефективну роботу підприємства в складних і нестабільних умовах 
міжнародного ринкового середовища. 

Теоретико-методологічні концепції менеджменту ЗЕД ґрунтуються на 
основних принципах, методах і моделях міжнародного бізнесу. Практичною 
основою   менеджменту ЗЕД є раціонально узгоджені дії менеджерів усіх рівнів 
у сфері міжнародного бізнесу. Основними завданнями кожного підприємства, 
що здійснює ЗЕД є формування   такої системи менеджменту ЗЕД, яка 
забезпечила б йому високу ефективність функціонування, високий рівень 
конкурентоздатності та стійке становище на міжнародних ринках. Керівництво 
кожного підприємства для його ефективного функціонування та розвитку 
повинно порівнювати те, що зроблено за відповідний період з цілями та 
завданнями, які поставлено раніше. Саме ця повсякденна робота стосується 
цілої низки управлінських функцій менеджменту ЗЕД. Отже, менеджмент ЗЕД 
доцільно розглядати як цілісний, взаємопов’язаний і циклічний процес, що 
складається із конкретних видів робіт, які називаються його функціями. 
Враховуючи це науковці та практики виокремлюють два підходи в 
менеджменті зовнішньоекономічної діяльності: предметний та функціональний.  

Актуальність проблеми  зумовила зацікавленість до її дослідження 
багатьох вітчизняних і закордонних вчених таких як: Гаврилюк О. В., 
Герчикова І.М., Гуріна Г.С., Грачов Ю.М., Гребельник О.П., Дідківський М.І.,  
Дроздова Г.М., Кандиба А.М., Козловський В.О., Кириченко О.О.,               
Кредісов А.І., Луцький М.Г., Мазаракі А.А., Марченко В.М.,  Панченко Є. Г., 
Попов С.Г., Пресняков В.В., Прокушев Є.Ф., Торгова Л.В., Шагалов Г.І. та 
інші. Проте теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонального 
підходу до  менеджменту ЗЕД  ще недостатньо  досліджені та розроблені. 
Нерозв’язаність багатьох проблем значною мірою пов’язана із специфікою і 
різноманітністю видів діяльності підприємства безпосередньо пов’язані  із його 
виходом на зовнішні ринки, у зовнішнє міжнародне середовище до яких 
необхідно адаптуватися керівництву українських підприємств. Усе це  
зумовлює доцільність даного дослідження. 
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Більшість науковців і практиків у сфері управління ЗЕД поділяють функції 

менеджменту ЗЕД на основні та специфічні [1,4]. До основних функцій 

відносяться: планування, організація, мотивація, координація  та контроль [3].  

Специфічними функціями   менеджменту ЗЕД підприємства вважаються: 

аналітична, товарно-виробнича, збутова та інші.  

Функція планування в менеджменті ЗЕД включає: прогнозування ЗЕД, 
тобто передбачення майбутнього його стану на міжнародних ринках; 
визначення цілей ЗЕД; вибір стратегії ЗЕД спрямованої на реалізацію 
поставлених  цілей; розробку програми з визначенням обсягу необхідних робіт 
для досягнення поставлених цілей; формування бюджету підприємства із 
визначенням джерел фінансування ЗЕД; визначення кількості матеріальних, 
сировинних  і трудових ресурсів для досягнення цілей. Увесь процес 
планування ЗЕД поділяють на дві стадії: 1) розробка та вибір альтернативних  
стратегій  ЗЕД (стратегічне планування); 2) визначення тактики здійснення 
вибраної стратегії (тактичне планування) [3]. 

На нашу думку, стратегічне планування підприємства, що здійснює ЗЕД 

стосується трьох життєво важливих сфер його діяльності: формування і 

реалізація стратегії розвитку і поведінки підприємства у міжнародному 

середовищі, стратегії створеного продукту, призначеного для реалізації на 

зовнішніх ринках і персонал-стратегії  підприємства. Безумовно, визначення 

стратегії виходу на зовнішній ринок та стратегії закріплення на цих ринках 

принципово залежить від конкретної ситуації в якій знаходиться підприємство. 

Функція організації  у процесі управління ЗЕД підприємства полягає у 
формуванні керуючої підсистеми, здатної впливати на керовану підсистему з 
метою повного виконання поставлених завдань по здійсненню різноманітних 
форм  зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) і видів ЗЕД, використовуючи при 
цьому найбільш ефективні методи та засоби впливу. Організацію менеджменту 
ЗЕД, на нашу думку, доцільно визначити таким  чином: 1) раціональна 
побудова організаційної структури управління ЗЕД, яка ґрунтується на 
раціональній системі взаємозв’язків між структурними елементами 
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підприємства та формуванні відділу ЗЕД із чітким визначенням 
функціональних обов’язків працівників даного відділу та розробки системи 
відносин по делегуванню повноважень підлеглим; 2) організація структурних 

підрозділів  (представництв, філій, відділень, дочірніх компаній ) у країнах 
виходу підприємства; 3) організація процесу укладання зовнішньоекономічної 
угоди з іноземними контрагентами; 4) організація здійснення та 
документаційне забезпечення здійснення кожної зовнішньоекономічної 
операції тощо. 

Функція координації у менеджменті ЗЕД полягає в узгодженні дій між 
фахівцями відділу ЗЕД та іншими структурними елементами організаційної 
системи з метою забезпечення улагодженої взаємодії усіх підрозділів 
підприємства та оптимізації його ЗЕД [1]. 

Мотивація, як функція управління ЗЕД, проявляється в використанні 
економічних, соціальних, психологічних методів впливу на персонал відділу 
зовнішньоекономічної діяльності. Мотивація – це форма цілеспрямованого 
впливу на персонал з метою інтенсифікації його фізичних, розумових та 

інтелектуальних здібностей спрямованих на підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Контроль являє собою систему спостережень і виявлення відхилень 
процесу зовнішньоекономічної діяльності від заданих параметрів та визначення 
результату впливу суб’єкту управління на об’єкт. До операцій функції 
контролю відносять: визначення нормативних показників процесу; вибір 
методики вимірювання результату; інтерпретація і оцінка результатів; 
корегування результатів. До стандартних показників процесу ЗЕД відносяться: 
ефективність зовнішньоекономічної угоди, рентабельність здійснення 
зовнішньоекономічних операцій, конкурентоздатність товару чи послуги на 
зовнішньому ринку, відсутність рекламацій, відсутність збитків від здійснення 
зовнішньоекономічних операцій тощо. Корегування результатів 
зовнішньоекономічної діяльності спрямоване на виправлення процесів, 
виявлення можливих ускладнень і слабких місць та розробка заходів по їх 
усуненню. 
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Розроблення стратегії розширення міжнародного ринку передбачає вибір 
однієї з таких стратегічних альтернатив: наростаюче проникнення і одночасне 
проникнення. Стратегія наростаючого проникнення означає вихід на один з 

найпривабливіших зарубіжних ринків, отримання досвіду міжнародної 
діяльності й поступове застосування цього досвіду в процесі виходу на інші 
ринки. Одночасне проникнення передбачає завоювання багатьох ринків відразу 
для швидшого нарощування знань, умінь та навичок міжнародної діяльності. 
Стратегія одночасного проникнення є актуальною для тих підприємств, 
продукція яких містить значний елемент новизни. У цьому випадку бажано 
почати одночасне освоєння всіх потенційно привабливих ринків, поки 
конкуренти не розробили аналогічного продукту. 

На нашу думку, для більшості українських підприємств доцільнішою буде 
стратегія поступового проникнення, оскільки вони, по-перше, не мають досвіду 
роботи на зарубіжних ринках (у цьому випадку накопичення інформації про 
іноземний ринок та його завоювання відбувається крок за кроком), по-друге, 
пізно виходять на міжнародні ринки і відчувають сильну конкуренцію з боку 
підприємств, що вийшли на ринок раніше, і по-третє, мають дуже обмежені 
ресурси (яких не вистачить на одночасне завоювання багатьох ринків, які, втім, 
можна поступово накопичувати на освоєння нових ринків). 

Після вибору зарубіжного ринку або ринків, ринкові умови яких найбільш 
адекватно відповідають меті, потенціалу підприємства та його конкурентним 
перевагам, постає питання щодо стратегії виходу (проникнення) на цей ринок. 
У міжнародній практиці можна виділити декілька стратегій виходу компанії на 
зовнішні ринки: пряме та непряме експортування, спільну підприємницьку 
діяльність, пряме інвестування. Різні стратегії проникнення на ринок 

передбачають різні рівні контролю, ризику, прибутковості та гнучкості. Так, 
вибравши експортну стратегію, підприємство матиме найнижчий ступінь 
ризику, але водночас найнижчий рівень прибутковості та найнижчий ступінь 
контролю збутової, цінової стратегії, комплексу просування тощо. А в разі 
вибору інвестиційної стратегії прибутковість та контроль можуть бути значно 
вищими, однак істотно збільшується ризик і зменшується гнучкість. 
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Специфічними функціями управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства вважаються [1]:  

1.  Аналітична функція по вивченню міжнародного ринкового середовища, 
середовища окремих країн і ринків, запитів споживачів зарубіжних ринкових 
сегментів. 

 2. Товарно-виробнича функція, що передбачає удосконалення та 
адаптацію товару  до вимог іноземних споживачів конкретних країн та умов 
ринку  країни виходу підприємства. 

 3. Збутова функція, що передбачає організацію збутових відділів на 
підприємстві та збутової мережі в країні виходу підприємства для просування 
товару. 

4. Розробка цінової стратегії та формування цінової політики підприємства 
щодо товарів, що експортуються та імпортуються. 

 5. Рекламна робота підприємства на зовнішніх ринках передбачає участь у 
міжнародних ярмарках, виставках, застосування усіх видів реклами, що спри-
яють реалізації товарів 

Таким чином, розглянувши функціональний підхід до менеджменту ЗЕД 
підприємства, ми з’ясували, що існують різноманітні принципи його 
формування, а ефективне здійснення  процесу менеджменту ЗЕД залежить від 
взаємозв’язку, цілісності та циклічності окремих видів управлінської діяльності 
(функцій управління), які впливають на об’єкт, що управляється, тобто на 
раціональне здійснення зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. 
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ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ 

Стаття розкриває підхід до формування сучасної концепції міжнародного 

товару, визначення його ключових атрибутів у конкурентному 

інтернаціоналізованому ринковому середовищі. Особлива увага приділяється 

виявленню основних ринкових вимог до актуальних маркетингових параметрів 

міжнародного конкурентоспроможного продукту. 

Ключові слова: глобальний маркетинг, інтернаціоналізований продукт, 

конкурентоспроможність, міжнародний маркетинг, міжнародний товар, 

новий товар, світовий ринок, стратегія адаптації, товарна політика, товарна 

стратегія. 

Фірма, яка прагне максимально задовольнити потреби іноземних ринків 

шляхом проведення політики реалізації не стандартизованої продукції, повинна 

враховувати той факт, що проведення подібної політики спричинить вкладення 

значних засобів у розвиток виробничих потужностей, складського господарства 

і, звичайно, в різні компоненти системи маркетингу. Дуже просто схилитися на 

користь стратегії диференціації, не віддаючи собі звіту у фінансових наслідках. 

У цьому сенсі досвід, накопичений фірмою по старих товарах, може 

виявитися дуже корисним і дати ключ до оцінки можливої кривої життєвого 

циклу товару. Хоча в цілому спостерігається тенденція до скорочення 

життєвого циклу товарів, багато фірм на основі ретельних спостережень 

приходять до висновку, що тривалість життя товарів у рамках деяких галузей 

характеризується певною стійкістю. 

Деякі товари за своєю природою мають широкий попит на світовому ринку 

і не вимагають якої-небудь диференціації. Спроба створення особливої 

апаратури виробів для кожного з ринків була б справжньою стратегією 
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марнотратства. Цікаво, що навіть у випадку з японськими виробами 

електронної промисловості повна стандартизація виявилася неможливою, 

оскільки стандарти на дріт, правила техніки безпеки і т.д. регулюються 

законами відповідних країн і їх потрібно дотримуватися. Проте якщо фірма із 

самого початку націлена на стандартизацію товару, то вона може забезпечити 

таке положення, коли варіації стандартного виробу укладаються в рамки 

абсолютного мінімуму вимог, встановлених правовими нормами відповідних 

країн. 

Товари, що вимагають значного об'єму технічного обслуговування і уваги 

(до і після постачання споживачеві), зазвичай відрізняються високим рівнем 

стандартизації. На практиці фірма, яка свідомо прагнуче до стандартизації, вже 

на перших стадіях процесу інтернаціоналізації своєї діяльності починає з 

товарів, що продаються під міжнародною торговою маркою. Коли ж такі товари 

створені, фірма завжди прагнутиме до зміцнення і підтримки політики 

стандартизації, спираючись перш за все на свої міжнародні торгові марки. 

Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов виробництва. 

Виріб, виробництво якого пов'язане зі складними технологічними процесами, у 

меншій мірі сприяє проведенню політики диференціації, чим товар, що 

відрізняється простотою виготовлення. Звичайно, це дуже важливе міркування, 

і у багатьох випадках виробничі чинники переважають над чисто 

маркетинговими перевагами, які може дати диференціація продукту. Правова 

система може мати важливий вплив на дизайн товару. Іншими словами, правова 

система двох країн вимушує проводити політику диференціації товару. Закон 

не цікавлять незручності, які він спричиняє фахівцям в області маркетингу. 

Відмінності в правових вимогах спричинюють особливо багато незручносте" 

відносно мір ваги, об'єму, а також принципів розфасовки продуктів харчування. 

Причому подібних правових норм потрібно дотримуватися з особливою 

ретельністю. Єдиний шлях досягнення часткової стандартизації в цих умовах 

полягає у використанні багатомовних друкарських повідомлень, кожне з яких 

відповідає правилам і нормам країни призначення. 
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Фірма може акумулювати багато цінних ідей, що виникають на основі 

різноманітності націй, культур і підходів. Здатність інтегрувати подібні ідеї в 

маркетингову "філософію" додає міжнародним компаніям своєрідну додаткову 

силу. Успішна товарна стратегія в одній країні може стати важелем активізації 

зусиль інших частин організації. 

Тому міжнародна фірма повинна вселити своєму маркетинговому 

персоналу у всіх країнах думка про необхідність і плідність взаємного обміну 

ідеями. Подібний обмін вимагає певної спонуки, взаємної довіри, а також 

створення здорового клімату, який би сприяв творчому підходу до розробки 

нових ідей. Все це є мірилом ефективності управління міжнародним бізнесом. 

Товар постійно знаходиться в стані перевірки ринком. Позитивні результати 

пробних продажів і той факт, що компанія ухвалила рішення про широке 

комерційне освоєння товару або про його продажі на декількох ринках, ще не 

означають повної невразливості товару на ринку і можливості відмовитися від 

постійного і уважного контролю за ним. На практиці одне з головних завдань 

грамотного фахівця з маркетингу є постійний контроль за товаром, включаючи 

регулярні ринкові перевірки. 

Процес модифікації товарів для їх "омолоджування" або освоєння нових 

сегментів ринку є одним з прийомів, до якого фахівець в області маркетингу 

зазвичай вдається у разі погіршення ринкових характеристик (результатів 

збуту) товару. За цей період він повинен розробити дієвішу стратегію, мета якої 

полягатиме після впровадження на ринок нової моделі автомобіля або в 

розробці абсолютно нового товару. 

До проведення модифікації існуючого товару необхідно забезпечити збір 

наступної інформації: 

1. Загальна оцінка ринкових характеристик товару за певний період часу. 

Мета цього заходу полягає у визначенні слабких сторін товарів на основі кривій 

життєвого 



156 
 

2. Відношення споживача до товару. Якщо середній споживач задоволений 

товаром і рівень його продажів залишається достатньо високим, то навряд чи є 

підстави для проведення модифікації. 

3. Практика конкурентів. Фахівець в області маркетингу повинен бути 

завжди в курсі того, що роблять конкуренти, і добре знати сучасні тенденції 

розвитку ринку. Модифікація товару, побудована на усвідомленій спробі 

випередити зміну товарної стратегії конкурента, може бути успішною тільки в 

тому разі, якщо був уважно проаналізований увесь необхідний фактичний 

матеріал. 

Основним завданням стратегії євротовару є створення євробренду, тобто 

створення однакових європейських маркованих товарів та їх впровадження на 

євроринок. Стратегія євротовару на території ЄВР виступає найчастіше під 

виглядом однакових евромарок, виробників і торгових евромарок. Необхідно 

пояснити, що раніше марковані товари означали виключно марку виробників 

високої якості, інноваційності, які були дуже відомі серед клієнтів, але сьогодні 

значення цього поняття розширюється і визначається, насамперед з 

урахуванням потреб споживача. Великого ринкового значення останнім часом 

набули євромарки (євробренд), тобто товари, створені, марковані й 

позиційовані з призначенням для європейського споживача. Євробренд вирішує 

вибір назви і знаку (логотипу) марки. Основна проблема стосується питання, чи 

потрібно застосовувати одну й ту саму назву марки для тих самих товарів в усіх 

країнах ЄВР, чи є потреба в диференціюванні (розрізненні) такої марки або 

назви товарів. Євробренд пристосовується до процесу європейської інтеграції 

та пов'язаного з цим розвитку європейського стилю життя і використовує для 

цього ефект засобів масової інформації, що переходять національні кордони. 

Створення євромарки означає впровадження стандартизованих євротоварів на 

всій території Європейського Внутрішнього Ринку, які можуть потім бути 

диференційовані (урізноманітнені) з погляду на відмінності мови, менталітету 

або культури в назві, упаковці чи дизайні. Євромарка створюється з 
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урахуванням потреб євроспоживачів і призначається на цілий євроринок або 

кілька ключових національних (регіональних) ринків. Створення евромарок 

зазвичай виникає з: поступової гомогенізації ринкових сегментів, порівняння 

купівельної спроможності між локальними, регіональними, національними 

ринками та визначення високого потенціалу стандартизації марки стосовно 

товарів. Тенденція виникнення євромарки відбувається, як правило, на ринку 

споживчих товарів, а саме: косметики, продовольчих товарів, автомобілів, 

тобто товарів, які можуть бути запропоновані на всьому ЄВР або кількох 

ключових ринках. 

Із-поміж євротоварів можна виділити різноманітні типи євромарки 

залежно від ступеня їх стандартизації та європеїзації. Вирізняють: повну 

євромарку, євромарку, що розвивається, напівстандартизовану євромарку та 

національну євромарку. 

Для євробренду особливе значення має повна євромарка та євромарки, що 

розвиваються. Повна євромарка відрізняється високим ступенем стандартизації, 

що характеризується однаковим позиціюванням, упаковкою, рекламою, назвою 

марки, багатомовним дизайном упаковки, рецептурою та подібною ціною і 

подібним або різноманітним просуванням. Поняття повної євромарки об'єднує 

євротовари стандартизовані до такого ступеня, що їх можна назвати дійсним 

євротоваром. Євромарки, які розвиваються. характеризуються високим 

ступенем стандартизації зазвичай у сфері однакового позиціювання на 

євроринку, назві та упаковці. Євромарки, що розвиваються та 

напівстандартизовані євромарки мають настільки високий рівень стандартизації 

в деяких елементах, що протягом певного часу можуть стати повними 

євромарками. 

Стратегію євромарки на території ЄВР застосовують як виробники, так і 

торгові фірми. Тенденція до євромаркування має місце щодо асортименту 

товарів великої сітки супермаркетів і торгових домів, які продають по всій 

Європі багато товарів, раніше не відомих на ринку, під власною євромаркою. 
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У Великій Британії частка торгових марок у цьому сегменті сягає аж 50 %. 

Цьому явищу сприяє величезна конкуренція на території євроринку, що 

призводить до знаходження ринкової переваги шляхом продажу дешевих 

товарів, найчастіше у сфері - продуктів харчування. 

Основним завданням стратегії євротовару є рішення, що стосується 

впровадження однієї або кількох марок на один чи декілька видів товарів. На 

євроринку можна виокремити такі стратегії євромарки: одинична марка, багато 

марок, родина марок та покриття марок. 
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СТИМУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

У статті узагальнено теоретичні аспекти сутності мотивації і 

стимулювання трудової діяльності. На основі вивчення та дослідження 

висвітлюється авторський підхід до трактування сутності вказаних 

економічних категорій. Обґрунтовано основні елементи системи мотивації і 

стимулювання трудової діяльності, її призначення та мотиваційний вплив.  

Ключові слова: мотивація, стимулювання, мотив, стимул, трудова діяльність, 

система мотивації праці, механізм мотивації праці, система стимулювання 

праці, стадії мотивів. 
В умовах ринкової економіки відносини між персоналом підприємства і 

його керівництвом будуються по-новому. Метою дослідження статті - 

одержання матеріальної винагороди і задоволення від роботи персоналу на 

підприємстві. Керівництво підприємства прагне отримати максимум прибутку 

при найменших витратах (у т. ч. і на персонал). Персонал підприємства 

намагається одержати більшу матеріальну винагороду при меншому об’ємі 

виконуваних робіт. У знаходженні компромісу між очікуваннями персоналу 

підприємства і його керівництва і є суть стимулювання персоналу. 

Для керівництва підприємства персонал є найбільш цінним ресурсом - 

адже саме персонал підприємства може постійно самоудосконалюватися. 

Виходячи з цього, якщо вміло керувати персоналом, то можна постійно 

удосконалювати організацію виробництва і збільшувати прибуток. Тому 

керівництво підприємства повинно добре розбиратися в персоналі, знати 

переваги та недоліки працівників, мотиви, що спонукають їх до праці. Знання 

мотивації персоналу підприємства - запорука створення більш досконалої 

системи стимулювання найманих працівників. 
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Щоб ефективно використовувати мотивацію для зміцнення управлінського 

впливу, необхідно мати точне розуміння її суті, тобто, потреб, інтересів, 

здібностей, бажань, очікувань. Мотив має особистісний характер і знаходиться 

всередині людини, і залежить від багатьох зовнішніх і і внутрішніх факторів, а 

також від впливу інших, виникаючих паралельно з ним мотивів. Мотив не 

тільки спонукає людину до дії, але й визначає що необхідно зробити, і як це 

буде виконано. Мотиви взаємодіють з іншими психологічними аспектами, 

утворюючи складний механізм мотивації. Мотивація ґрунтується на потребах, 

вони є внутрішніми важелями розвитку особистості і її діяльності. Потреби – це 

те, що неминуче  виникає і супроводжує людину все її життя, те, що є спільним 

для різних людей, і разом з тим виявляється індивідуально в кожної людини. 

Потреби – це відчуття фізіологічного, соціального або психологічного 

дискомфорту, нестачі чогось, що потрібно для нормальних умов життя та 

функціонування людини [4]. 

Щодо вивчення теорій мотивації відомі два підходи. Перший підхід 

базується на дослідженні потреб людини, які і є основними мотивами їхньої 

поведінки. До прихильників такого підходу можна віднести американських 

психологів А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда, К. Альдерфера.                

По Маслоу соціальні потреби (самоповага, самовираження, успіх, статус та ін.) 

є вторинними, а фізіологічні (голод, сон, безпека, захищеність) – первинні, і 

лише задоволення первинних потреб є спонукаючим чинником потреб більш 

високого рівня. МакКлелланд підводить до твердження, що всі потреби вищого 

рівня зводиться до основних трьох: потреби співучасті (причетності), 

досягнення, влади. Між цими потребами нема ієрархічної залежності, але їх 

неможливо одночасно задовольнити [5]. 

Другий підхід до вивчення мотивації ґрунтується на процесійних теоріях. 

Тут беруться до уваги прикладені зусилля працівників і вибір певного типу 

поведінки для досягнення конкретних цілей. До таких теорій відносяться теорія 

очікувань або модель мотивації В. Врума, теорія справедливості і модель 

Портера - Лоулера. Відповідно теорії очікувань мотивація визначається 

співставленням суб’єктивно очікуваних зусиль з очікуваним результатом та 
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цінністю винагороди[5]. Теорія справедливості оцінює ефективність мотивації 

не за визначеною групою чинників, а узагальнено з врахуванням оцінки 

винагород, виданих іншим працівникам, що працюють в аналогічних умовах. 

Теорія мотивації Л. Портера - Є. Лоулера побудована на сполученні елементів 

теорії очікувань і теорії справедливості.  Вони доводять, що на розмір 

винагороди впливають три фактори: витрачені зусилля, особисті якості людини 

і його можливості, й усвідомлення своєї ролі в процесі праці. Елементи теорії 

очікування тут виявляються в тому, що працівник оцінює винагороду 

відповідно  витраченим зусиллям і вірить у те, що ця винагорода буде 

пропорційною затраченим зусиллям. Елементами теорії справедливості є те, що 

людина має власну думку з приводу справедливості (несправедливості) 

винагороди в порівнянні з іншими співробітниками, і від цього залежатиме 

ступінь задоволення. Тобто, саме результати праці є причиною задоволення 

співробітника, а не навпаки [9]. 

Мотивацію, як процес впливу на поведінку працівників, теоретично можна 

розділити на 6 стадій.  

Цей поділ носить досить умовний характер, тому що в реальному житті 

немає такого чіткого розмежування стадій, і немає відособлених процесів 

мотивації. Однак для з'ясування того, як розвивається процес мотивації, яка 

його послідовність, можемо розглянути наступну модель.  

Перша стадія - виникнення потреби. Потреба проявляється у вигляді того, 

що людина починає відчувати, що їй чогось бракує. З’являється вона в 

конкретний час і починає “вимагати” від людини, щоб вона знайшла 

можливість і почала щось робити для її усунення. Потреби бувають 

різноманітними,  їх можна поділити на три групи:  

а) фізіологічні ; 

б) психологічні;  

 в)  соціальні . 

Друга стадія - пошук шляхів усунення потреби. Виникнення потреби 

створює проблеми для людини, вона починає шукати можливості усунути її: 

задовольнити, придушити. Виникає необхідність діяти.  
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Третя стадія - визначення цілей (напрямків). Людина фіксує, що і за 

допомогою яких засобів вона повинна робити, щоб усунути потребу. На цій 

стадії людина аналізує такі моменти:  

1. Що я повинен одержати, щоб усунути потребу?  

2. Що я повинен зробити, щоб одержати те, що бажаю?  

3. Як мені домогтися того, чого бажаю?  

4. Наскільки те, що я можу одержати, може усунути потребу?  

Четверта стадія – здійснення дії. На цій стадії людина прикладає зусилля 

щоб одержати щось, що усуне потребу. Процес роботи робить зворотний вплив 

на мотивацію, і тому на цій стадії може відбуватися коригування цілей.  

П'ята стадія – одержання винагороди за виконання дії. Виконавши роботу, 

людина або одержує те, що вона може використовувати для усунення потреби, 

або те, що вона може обміняти на бажаний для неї об'єкт. На даній стадії 

з'ясовується, наскільки виконання дій привело до бажаного результату. Залежно 

від цього відбувається коригування мотивації - її послаблення, посилення, або 

зберігання.  

Шоста стадія – усунення потреби. Залежно від того, наскільки знято 

напругу, викликану потребою, а також від того, викликає усунення потреби 

послаблення або посилення мотивації діяльності, людина або припиняє 

діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і 

здійснювати дії по усуненню потреби [1].  

Тобто, мотивація є свідомим (підсвідомим, надсвідомим) процесом вибору 

людиною того чи іншого типу поведінки, який обумовлений впливом потреб 

розвитку і пов’язаних з їх задоволенням очікувань. 

Якщо мотивація являє собою певний механізм включення індивідів, 

соціальних груп у соціальну дійсність, вибір ними способу своєї участі в 

трудовій діяльності під впливом різних факторів, то стимулювання праці – це 

спосіб управлінського впливу на трудову поведінку, соціальну мотивацію 

праці. Відомий успішний американський підприємець Лі Якокка стверджував, 

що все управління, врешті-решт, зводиться до стимулювання активності інших 

людей[5]. 
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Термін «стимул» (від латинського stimulus – стрекало, батіг) означає 

спонукання до дії.. В основі цих спонукань лежать зовнішні чинники, 

здебільшого матеріальні або моральні. Стимул перетворюється на мотив лише 

тоді, коли він усвідомлений та сприйнятий людиною. Наприклад, щоб премія 

(стимул) стала мотивом поведінки працівника, необхідно, щоб він 

усвідомлював її як справедливу винагороду за працю. Тоді намагання 

заслужити премію сприятиме підвищенню ефективності праці. Але для деяких 

працівників, які не надіються отримати премію (недисципліновані, 

некваліфіковані) ця можлива винагорода не перетворюється на мотив. На 

основі цього, можна дати таке визначення терміну «стимулювання» - це процес 

зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій або процес, 

що спрямований на усвідомлене пробудження в неї певних мотивів та 

цілеспрямованих дій [4]. 

Під стимулюванням праці розуміють вплив на трудову поведінку 

працівника через створення таких умов, важливих саме для нього, що 

спонукають його діяти певним чином. Тобто підриємство створює сприятливі 

умови для задоволення потреб працівника, а за це працівник ефективно 

трудиться, щоб забезпечити успішне функціонування підприємства, тобто 

відбувається своєрідний обмін діяльністю [2].  

Щоб персонал організації працював злагоджено, віддавав усі сили праці, 

управлінець застосовує стимулювання трудового процесу, використовуючи 

систему нагород за хорошу роботу і покарань – за погану. Систему нагород і 

покарань, що застосовувались в управлінні, розробив відомий соціолог 

П.О.Сорокін. Саме його теорія лягла в основу менеджменту. З його праць 

слідує, що в управлінській праці велике значення має встановлена у трудовій 

організації система покарань і нагород, яка суттєво залежить від стилю 

керівництва, від того, що керівник частіше використовує в своїй роботі – 

покарання чи винагороду, переконання і уважне ставлення до потреб або 

проявляє байдужість до них. Кожен керівник в своїй діяльності повинен 
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пам’ятати висновок П.О.Сорокіна, що те саме покарання чи винагорода 

неоднаково діють на поведінку різних людей. Один готовий продати Христа за 

30 срібляників, інший же не змінить ні на йоту своєї поведінки і під тиском 

більшої нагороди. І, навпаки, різні нагороди і покарання мають неоднаковий 

мотивацйний вплив на одну і ту ж людину[6]. 

Сучасні менеджери своєю задачею повинні ставити створення таких умов, 

при яких потенціал персоналу буде використаний найефективніше. Дуглас  Мак 

Грегор відмітив, що менеджери мають два різні ставлення до працівників, що 

формують два різні організаторські стилі, які він назвав Теорія Х і Теорія Y. 

Японець В.Оучи опираючись на ці теорії розробив свій підхід у керуванні 

персоналом і назвав його Теорією Z. Розглянемо детальніше ці теорії, і 

проаналізуємо, яка з них є більш ефективною. 

Принципи Теорії Х: 

- пересічна людина не любить працювати і уникає цього при можливості; 

- більшість співробітників необхідно змушувати виконувати роботу, 

здійснюючи адміністративний, економічний і психологічний тиск; 

- більшість співробітників зацікавлені тільки в безпеці; 

- працівникам краще бути виконавцями й уникати відповідальності; 

- майже всі співробітники не мають творчих здібностей і ініціативи. 

Принципи Теорії Y: 

- робота є бажаною для більшості співробітників; 

- працівники здатні до цілеспрямованості і самоконтролю, здатні 

самостійно визначати стратегії досягнення цілей; 

- зацікавленість працівників залежить від системи винагород по кінцевому 

результату; 

- співробітник прагне до відповідальності і самостійно приймає 

управлінські функції; 

- багато співробітників мають розвинену уяву, творчі здібності, 

винахідливість. 

Принципи Теорії Z: 
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- довгострокова зайнятість, що гарантована для всіх працівників; 

- колективне ухвалення рішень; 

- можливо повільне, але неухильне просування по службі; 

- створення відчуття причетності й співпраці в організації (сімейна 

атмосфера); 

- індивідуальна відповідальність; 

- довіра серед усіх менеджерів і працівників; 

- мало рівнів управління[7]. 

Застарілий підхід Теорії Х у цивілізованих країнах перестає спрацьовувати 

навіть по відношенню до працівників фізичної праці, тому більшість 

процвітаючих корпорацій дотримуються підходу по Теорії Y, дотримуючись 

якої і досягається зацікавленість і ефективність роботи працівників. Принципи 

Теорії Z широко застосовуються на підприємствах Японії, що вже говорить про 

її ефективність. Підсумувати сказане можна фразою Т.Пітера і Р.Уотермена, що 

головний вплив на продуктивність праці справляють не умови праці самі по 

собі, а увага до персоналу[5]. 

Всі стимули,  що застосовуються на практиці (залежно від мотивації 

працівника), можна поділити на матеріальні і нематеріальні.  

Матеріальні стимули: 

- грошові  (заробітна плата, премії, винагорода за підсумками року); 

- негрошові (путівки, лікування, транспорт та ін.). 

Нематеріальні стимули: 

- соціальні (престижність праці, можливість соціального зростання); 

- моральні (нагороди, увага керівництва та ін.); 

- творчі (можливість самовдосконалення, самореалізація). 

Стимулювання праці доволі складна процедура. Є певні вимоги до 

організації системи стимулювання: 

1) комплексність -  єдність моральних і матеріальних, колективних та 

індивідуальних стимулів; використання антистимулів у потрібний момент; 



166 
 

2)  диференційованість – індивідуальний підхід до стимулювання 

різних груп та верств працівників (різні підходи до забезпечених і 

малозабезпечених працівників, молодих і пожилих співробітників); 

3) гнучкість і оперативність – стимули повинні переглядатись залежно 

від змін, які відбуваються в суспільстві та колективі. 

З метою максимізації дії стимулів слід дотримуватись таких принципів: 

1) доступність – кожен стимул має бути доступний для усіх 

працівників, умови стимулювання мають бути демократичними і зрозумілими; 

2) відчутність – враховувати при визначенні «нижнього порогу» 

стимулу (для одних відчутними є 100 грн., для інших – 1000 грн. ); 

3) поступовість – потрібна поступова корекція стимулів у бік 

збільшення; 

4) мінімізація розриву між результатом праці та його оплатою – 

багато фірм переходять на щотижневу оплату праці, оскільки  принцип 

багатьох працівників – «краще менше, але відразу»; 

5) поєднання матеріальних і моральних стимулів – розумне 

поєднання посилює цілеспрямовану дію на працівника [3]. 

Стимулювання праці ефективно тільки тоді, коли керівники вміють 

домагатися й підтримувати той рівень роботи, за який платять. Ціль 

стимулювання не взагалі спонукати людину працювати, а спонукати її робити 

краще (більше) того, що обумовлено трудовими відносинами. Ця мета може 

бути досягнута тільки при системному підході в стимулюванні праці. 

Добре розроблена система стимулювання забезпечує тривале ефективне 

функціонування трудового колективу без втручання керівництва. 

Таким чином, при формуванні системи мотивації і стимулювання трудової 

діяльності для досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства та 

розвитку бізнесу, необхідно враховувати ряд вимог, основними серед яких є 

наступні: комплексність стимулів; диференційованість стимулюючих виплат; 

справедливість заохочувальних і компенсаційних виплат; інформованість про 

діючу систему стимулювання; суспільна гласність; гнучкість використання; 
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оперативність застосування; залучення працівників до організації 

стимулювання праці; гарантованість стимулюючих виплат; періодичність 

використання; рівність можливостей; відчутність застосування; поступовість 

зміни [8]. 

 Подальші дослідження в напрямку розвитку системи мотивації і 

стимулювання трудової діяльності повинні бути спрямовані на розробку 

методики формування системи мотивації і стимулювання трудової діяльності, 

яка включає: проведення діагностики існуючої системи, формування стратегії і 

політики, визначення структури системи, формування окремих складових 

системи, розробка документального забезпечення системи, впровадження і 

моніторинг ефективності системи. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ТА ФІНАНСОВОГО 

ЦИКЛІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Формування ринкових відносин в Україні спонукає до кардинальної реформації 

управління у будь-яких сферах господарської діяльності. Причому за умов 

нестабільної ринкової кон’юнктури акцентів потребують найбільш динамічні 

галузі, серед яких особливо виділяється роздрібна торгівля. 

Ключові слова: операційний цикл, операційний леверидж, фінансовий цикл, 

оборот активів, ділова активність. 

В управлінні оборотними коштами використовують також розрахунок 

фінансового циклу, що менше операційного на тривалість середнього періоду 

погашення кредиторської заборгованості. 

Фінансовий цикл - це операційний цикл мінус середній період погашення 

кредиторської заборгованості, тобто час (у днях) від оплати рахунків за 

отримані сировину, матеріали та інші виробничі закупівлі до надходження 

грошей від покупців за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги). 

Протягом фінансового циклу кошти роблять один оборот, іншими словами, це 

середній період (у днях) оборотності засобів. Помноживши фінансовий цикл на 

середні щоденні грошові витрати підприємства, одержимо середню суму 

грошей, що постійно перебуває в обороті. 
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Фінансові менеджери за допомогою різних можливостей скорочення 

операційного й фінансового циклів забезпечують підвищення ефективності 

використання оборотних засобів. 

Потреба підприємства в оборотних коштах протягом року змінюється, 

відхиляючись від постійної величини. 

Змінна (сезонна) потреба в оборотних коштах, що виникає періодично, 

може бути пов'язана з нерівномірністю у виробництві й реалізації готової 

продукції, необхідністю придбання додаткових сезонних запасів в окремі 

періоди, витратами на ремонт устаткування в міжсезоння, іншими разовими 

додатковими витратами. 

На підприємствах з рівномірним циклом виробництва й реалізації 

продукції наведені незначні зміни, що спрощує планування й управління 

оборотним капіталом. Оскільки змінна потреба не дуже відхиляється від 

середньорічної потреби в оборотних коштах, особливих прийомів управління 

оборотним капіталом не потрібно. 

Для підприємств із сезонним характером виробництва змінна потреба в 

оборотних коштах протягом року різко відхиляється від середнього значення, 

діапазон коливань від мінімального до максимального значень залежить від 

специфіки сезонної діяльності. Для управління оборотним капіталом у таких 

умовах не можна використовувати розрахунки середніх показників (наприклад, 

середній період погашення дебіторської й кредиторської заборгованості, 

середньорічні витрати підприємства, середню тривалість операційного й 

фінансового циклів). Можна поділити рік на періоди, протягом яких умови 

діяльності підприємства відносно стійкі (наприклад, для підприємства, що 

переробляє сільськогосподарську сировину, рік може бути розділений на сезон 

випуску продукції й міжсезонний період простою) і використати зазначені 

розрахунки для планування в межах цих періодів. Крім того, для сезонних 

виробництв необхідно планувати потребу в оборотних коштах і джерела її 

фінансування щомісячно. Для цього використовують План грошових 

надходжень і витрат підприємства на рік з розбивкою за місяцями. 
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Стрижнем політики фінансування оборотних засобів є визначення 

оптимального для підприємства розміру власних оборотних засобів (розміру 

чистого оборотного капіталу, або "робочого капіталу", від англ. working capital). 

Чистий оборотний капітал (власні оборотні засоби, або "робочий капітал") - 

різниця між оборотними активами підприємства і його короткостроковими 

(поточними) зобов'язаннями, тобто частина оборотних засобів, що фінансується 

за рахунок довгострокових джерел (власних засобів і довгострокових 

зобов'язань). 

Розмір власних оборотних засобів визначає ступінь ліквідності 

підприємства. Тому вибираючи той чи інший напрямок політики фінансування 

оборотних засобів, фінансовий менеджер збільшує або зменшує ризик втрати 

підприємством ліквідності. Слід враховувати, що на фінансовому становищі 

підприємства негативно може позначитися не тільки нестаток, а й надлишок 

власних оборотних засобів. 

Нестаток власних оборотних засобів може виникнути внаслідок 

неефективної виробничо-господарської діяльності, збільшення безнадійної 

дебіторської заборгованості, придбання дорогих основних засобів тощо. 

Значний надлишок оборотних засобів означає неефективне використання 

фінансових ресурсів, уповільнення обіговості власних оборотних засобів, 

втрату можливостей отримання додаткових доходів від вигідних інвестицій. 

Фінансовий менеджер повинен розглянути різні можливості фінансування 

оборотних засобів і вибрати найбільш прийнятний варіант з урахуванням 

специфіки підприємства й зовнішніх економічних умов. 

У політиці фінансування оборотних засобів використовують такі підходи: 

1) вся потреба в оборотних коштах фінансується за рахунок 

короткострокової заборгованості, тобто "робочий капітал" дорівнює нулю; 

2) частка мінімально необхідного розміру засобів у запасах фінансується 

за рахунок власних джерел коштів і довгострокових позикових коштів; 

3) мінімально необхідний розмір засобів у запасах фінансується за 

рахунок власних джерел коштів і довгострокових залучених джерел; 
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4) майже вся постійна потреба в оборотних коштах фінансується за 
рахунок власних джерел коштів і довгострокових позикових джерел. Це 
означає, що розмір "робочого капіталу" підтримується на рівні мінімально 

необхідного розміру засобів у запасах і майже всього середнього розміру 
засобів у розрахунках з дебіторами; 

5) вся постійна потреба в оборотних коштах і половина змінної (сезонної) 
потреби фінансуються за рахунок власних джерел коштів і довгострокових 

позикових джерел, "робочий капітал" істотно підвищується порівняно з 
попереднім підходом; 

6) вся потреба в оборотних коштах фінансується за рахунок власних 
джерел коштів і довгострокових позикових коштів. 

Підхід 1 є дуже ризикованим для ліквідності, тому його практично не 
використовують. По суті, він означає відсутність власних оборотних засобів; 
його можуть періодично використовувати окремі підприємства, що практично 
не мають технологічного циклу, наприклад торговельні. У них кредиторська 
заборгованість за придбані запаси товарів прирівнюється до стійких джерел 
фінансування. 

Підхід 2 також є дуже ризикованим з погляду можливості втрати 
ліквідності. Він припускає, що фінансові менеджери можуть постійно залучати 
короткострокові кредити для фінансування оборотних засобів. Якщо такої 
можливості немає, цей підхід не можна використати. 
При підході 3 немає надлишку власних оборотних засобів, тому що фінансові 
менеджери досягають вигідного для підприємства балансу між дебіторською і 
кредиторською заборгованостями, середній строк погашення кредиторської 
заборгованості дорівнює середньому строку погашення дебіторської 
заборгованості (іншими словами, тривалість фінансового циклу скорочена до 
тривалості виробничого), але загроза втрати ліквідності істотна. 

При підході 4 співвідношення дебіторської і кредиторської 
заборгованостей є прийнятним (фінансовий цикл коротший за операційний), 
але іноді може виникати невеликий надлишок власних оборотних засобів. 
Ризик втрати ліквідності при цьому підході нижчий, ніж при підході 3. 
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Підхід 5 означає, що ризик втрати ліквідності ще нижчий, але періодично 

протягом року може з'являтися істотний надлишок власних оборотних засобів. 

Тому потрібно оперативно управляти ним, контролювати, щоб кошти не 

відволікалися на придбання непотрібних запасів. 

Підхід 6 можливий тільки теоретично, оскільки реально у підприємства 

завжди є певна сума короткострокової заборгованості. 

Найбільш прийнятними підходами в управлінні оборотними активами є 3 

й 4. Розглянемо основні прийоми, які підприємства застосовують для 

ефективного управління основними елементами оборотних активів - запасами, 

засобами в розрахунках з дебіторами і грошовими коштами. 

Мета управління запасами - підтримувати їх на такому рівні, щоб можна 

було завжди вчасно виконувати замовлення споживачів, не допускати 

переривання виробничого процесу, а також мінімізувати витрати, зумовлені 

необхідністю мати запаси. 

Ефективне управління запасами дає змогу прискорити їхню оборотність, 

звести до мінімуму надлишки товарно-матеріальних запасів, у яких 

"заморожені" кошти, зменшити ризик старіння й ушкодження товарів, знизити 

витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів. 

Дебіторська й кредиторська заборгованості визначаються переважно 

умовами розрахунків підприємства з покупцями й постачальниками. В основу 

управління дебіторською заборгованістю покладено два підходи: 

1) порівняння отриманого додаткового прибутку з витратами і втратами, 

що виникають при зміні політики розрахунків за реалізовану продукцію; 

2) порівняння й оптимізація розмірів і строків погашення дебіторської та 

кредиторської заборгованостей. 

При першому підході враховується, що зі збільшенням дебіторської 

заборгованості пов'язані не тільки додаткові витрати з фінансування цього 

збільшення й втрати через збільшення безнадійних боргів, а й збільшення 

обсягу реалізації продукції через пом'якшення умов розрахунків зі 

споживачами й одержання додаткового прибутку. Тому перш ніж ухвалювати 
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рішення стосовно того, продавати продукцію з відстрочкою платежів чи ні, 

необхідно зрівняти витрати, пов'язані з появою додаткової дебіторської 

заборгованості, із приростом прибутку в результаті збільшення виручки від 

реалізації. Якщо приріст прибутку більший, то варто збільшити кредит 

покупцям. 
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ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто основні аспекти формування інвестиційної вартості 

підприємства. Описано методику та вартісні індикатори походження та 

формування вартості. Встановлено мету, завдання та сутність інвестиційної 

вартості, розглянуто етапи формування інвестиційної вартості 

підприємства та підходи до її оцінки. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, вартість підприємства, акціонер, 

інвестор, грошовий потік, вартісний вимірник, інвестиційна привабливість. 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є основою подальшого 

розвитку підприємства будь-якої галузевої приналежності та форми власності. 

Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних процесах на 

підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення технічного та 

організаційного рівня виробництва. Комплексним критерієм сталого розвитку 

підприємства є його вартість, оскільки вона відображає сукупну 

характеристику фінансових показників діяльності підприємства та забезпечує 

інтереси різних учасників ринкових відносин. Тому вартісна оцінка 

підприємства повинна стати важливим інструментом управління власністю                

[1, с. 272].  

  Аналіз останніх публікацій та досліджень. Серед авторів, що розглядають 

питання оцінки вартості бізнесу необхідно відзначити таких вітчизняних та 

закордонних вчених, як, О.Д. Данилов [1], Р.О. Костирко [2], О.І. Кужіль [3], 

О.Г. Мендрул [4], О.І. Олексюк [5], Н, В. Шевчук [6] та інші. 

Метою даної статті є удосконалення понятійного апарату щодо 

визначення такої категорії як чинник вартості підприємства та визначення 

взаємозалежності факторів вартості при формуванні вартості підприємства. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні більшості вітчизняних 
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підприємств властиві такі тенденції у відтворенні власного капіталу, як 

збитковість, дефіцит власних фінансових ресурсів, нераціоналізованість 

використання ресурсів, низький рівень ефективності використання оборотного 

капіталу, висока кредиторська заборгованість. Дане явище потребує 

комплексного підходу щодо оцінки вартості підприємства, використання якого 

дозволить  враховувати вплив на її величину найбільш вагомих чинників, а 

саме: фінансову стійкість підприємства, інфляційні процеси, ризики, пов’язані з 

господарською діяльністю та підходи щодо підвищення рівня ефективності 

підприємства. 

Важливим чинником формування інвестиційної вартості підприємства є 

комплексна внутрішньогосподарська трансформація яка має за мету збільшення 

акціонерів та інвесторів (рис.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Система факторів вартості підприємства [2, с 278 ] 

Проблема вибору для інвестора об’єкта інвестування тісно пов’язана із 

критеріями порівняльного аналізу альтернативних проектів, системності та 

комплексності охоплення індикаторами усіх сфер діяльності організації, 

прогнозування перспективного розвитку підприємств з урахуванням реалізації 

інвестиційних проектів тощо.  
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Сьогодні в Україні існує багато причин, які зумовлюють небажання 

інвесторів вкладати кошти в українські підприємства: від недоліків 

національного законодавства та відсутності ефективних механізмів його 

впровадження до корумпованості різних владних структур. Подолання 

інвестиційної непривабливості вимагає чітких і скоординованих зусиль, 

складовою частиною яких має стати визначення конкретних пріоритетів 

інвестиційної політики. Пріоритет теоретичного обґрунтування необхідності 

управління вартістю підприємства належить І.Фішеру, який довів, що критерій 

оцінки інвестицій на пов'язаний з тим, якому споживанню - поточному чи 

майбутньому – надають перевагу інвестори. Різні типи інвесторів користуються 

однаковими інвестиційними показниками, тому можуть об’єднатися в одному 

підприємстві і передати функції управління ним професійним керуючим. 

Останні мають знаходити компромісні рішення, що задовольняють всіх 

інвесторів на основі максимізації ринкової вартості акцій підприємства [3, с. 2]. 

  Актуальність проблеми оцінювання інвестиційної вартості підприємств 

підтверджується ще й тим, що вона широко відображена у працях багатьох 

науковців як в Україні, так і за її межами. Так, на думку українських науковців 

О.Д. Данилова, Г.М. Івашина та О.Г. Чумаченко, інвестиційна вартість 

підприємства відображає такий її економічний та фінансовий стан, за якого 

потенційний інвестор може прийняти рішення про вкладення вільних коштів у 

розвиток цього підприємства без великого ступеня ризику їх втрати або 

неотримання відповідного прибутку на вкладений капітал [4, с. 272]. 

 Для визначення інвестиційної вартості автори пропонують 
використовувати такі загальноекономічні показники: залишкову та 
відновлювальну вартість основних засобів, загальний обсяг чистого і 
балансового доходу,  рентабельність,   стан сировинної бази,  розмір земельної 
площі, яку займає підприємство. Водночас науковці зазначають, що оскільки 
оцінювання підприємства за цими показниками характеризує його інвестиційну 

привабливість не повною мірою, то для поглибленішого аналізу у світовій 
практиці використовують систему відносних показників, які характеризують 
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ліквідність, платоспроможність, дохідність, ефективність використання активів. 
Варто зауважити, що авторами ігноруються індикатори, які характеризують 
активність підприємства на ринку (частку захопленого ринку, інтенсивність 

зростання обсягів реалізації, рівень задоволення споживачів тощо) його 
капіталізацію. 

У своїй праці О. І. Кужель зазначає, на українському ринку вітчизняні та 
іноземні інвестори переслідують мету максимізувати прибуток і отримати 
швидку віддачу від вкладених коштів. В останні роки в Україні скоротилась 
питома вага інвестицій у машинобудування, в деревообробну та целюлозно- 
паперову промисловість. Разом з тим зросли капіталовкладення у такі галузі, як 
харчова промисловість, фінанси і страхування, у сферу надання послуг. 

Власне фундаментальний аналіз оцінювання інвестиційної привабливості 
забезпечує багаторівневий аналіз з урахуванням країни, регіону базування 
об’єкта інвестування, галузі та ефективності функціонування підприємств й 
охоплює три етапи: 

 – макроекономічний аналіз країни та регіону розташування об’єкта 
інвестування; 

 – аналіз галузі, в якій працює об’єкт інвестування; 
 – аналіз ринкової активності підприємства на основі переліку показників 
(ринкова капіталізація; скоригований чистий прибуток на одну просту акцію; 
дивідендна дохідність акції; дивідендний вихід; коефіцієнт курсової вартості до 
валового доходу, тощо.) [5, с. 32]. 

О.Г. Мендрул під інвестиційною вартістю  підприємства розуміє рівень 
задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи 
інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, який може визначитися чи 

оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі й інтегральної 
оцінки.   

Під час визначення інвестиційної вартості через зазначену інтегральну 
оцінку використовуються групи показників, які задовольняють вимогам 
міжнародного меморандуму IASC (International Accounting Standarts Commitec), 
а саме:  
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1. Показники оцінки майнового стану інвестованого об’єкта (активна 

частина основних засобів; коефіцієнт зношення основних засобів; коефіцієнт 

оновлення; коефіцієнт вибуття).  

2. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) 

інвестованого об’єкта (власні оборотні засоби; власні довгостермінові та 

середньотермінові позикові джерела формування запасів та витрат; загальна 

сума основних джерел формування запасів та витрат; робочий капітал; 

маневреність робочого капіталу; коефіцієнт незалежності; коефіцієнт 

фінансування; коефіцієнт фінансової стійкості; показник фінансового 

левереджу).  

3. Показники оцінки ліквідності активів інвестованого об’єкта (поточний 

або загальний коефіцієнт покриття; коефіцієнт співвідношення кредиторської 

та дебіторської заборгованості; коефіцієнт абсолютної ліквідності; норма 

грошових резервів; коефіцієнт покриття періодичних виплат).  

4. Показники оцінки прибутковості інвестованого об’єкта (коефіцієнт 

прибутковості інвестицій; коефіцієнт прибутковості власного капіталу; 

операційна рентабельність продажу; коефіцієнт експлуатаційних витрат; 

коефіцієнт прибутковості активів).  

5. Показники оцінки ділової активності інвестованого об’єкта 

(продуктивність праці; фондовіддача; оборотність коштів у розрахунках; 

коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках; оборотність виробничих запасів; 

коефіцієнт оборотності виробничих запасів; оборотність власного капіталу; 

оборотність основного капіталу) [6, с.35].  

Висновки.  В ході дослідження будо розглянуто систему показників, які 

впливають на формування інвестиційної вартості підприємства в умовах 

трансформації ринкової економіки, сформовано групи показників для 

інтегральної оцінки відповідно до міжнародного меморандуму IASC. 

Відповідно до виду вартості були запропоновані необхідні процедури і методи 

оцінки та розрахунку інвестиційної вартості підприємства, які напряму 

впливають на привабливість підприємств, що в системі ринкової економіки в 

цілому формує національне багатство держави. 
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Зовнішньоекономічна діяльність на Україні знаходиться в стадії 

формування, поступово оформляється відповідна їй нормативна база. Реформи, 

що відбулися в країні за останнє десятиліття, націлені на будівництво 

демократичної правової держави, підставою якого винна послужити ринкова 

економіка. Складовою частиною даного процесу реформування стала 

орієнтація України на повномасштабне включення у світову економічну 

систему.    

Як відомо, протягом багатьох десятиліть у нашій країні панувала 

монополія зовнішньоекономічної діяльності, тобто виключне право держави на 

здійснення всіх видів зовнішньоекономічних зв'язків. Держава здійснювала 

свою монополію через спеціально створені органи.  

Поступове реформування зовнішньоекономічної діяльності почалося із 

1986р. Були розширені права державних зовнішньоторговельних організацій, 

поряд із лицарями у зовнішній ринок були допущені галузеві, республіканські й 

регіональні організації. З кінця 80-х років почали одержувати право 

безпосереднього виходу на зовнішній ринок виробники експортної продукції. 

Поряд із лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, що відбулася, 

перетворенням широкого спектра господарських організацій у головних діючих 

суб'єктів у здійсненні зовнішньої торгівлі, зміні піддалося також ставлення до 

участі держави в механізмі міжнародних економічних зв'язків.    

Однак скасування державної монополії зовнішньої торгівлі й розширення 

числа суб'єктів зовнішньоторговельного обороту аж ніяк не означають 

відмовлення держави від втручання до системи зовнішньої торгівлі. 

Більш того, світовий досвід показує, що відбувається посилення й 

диверсифікованість подібного впливу, пріоритети, принципи, механізми і 

інструменти якого взаємопогоджені на міжнародному рівні в численних 

двосторонніх й багатосторонніх угодах, документах міжнародних організацій. 

У результаті змін, що пройшли, у цій сфері, у багатьох підприємств 

з'явилася можливість самостійно виходити на зовнішні ринки. Алі щоб фірма 
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могла успішно працювати із іноземними партнерами, потрібно щоб на 

підприємстві був чітко налагоджена система керування контрактною 

діяльністю. Бо саме контракт (договір) є основним документом, що регулює 

взаємини сторін у зовнішньоекономічній діяльності. 

Договір міжнародної купівлі-продажу – найбільш важливий з всіх 

зовнішньоторговельних договорів.  

Шляхом виконання саме такого договору здійснюється 

зовнішньоторговельний товарообмін, що складає основну частину зовнішньої 

торгівлі України.  

З даним договором тісно зв'язані різні види договору підряду, тобто угод, 

спрямованих на виконання робіт й надання послуг, що супроводжують 

постачання машин й устаткування. Виконання договору цього виду припускає 

заключення договору перевезення й страхування, а нерідко також ліцензійного 

договору, що підписується у тому, щоб забезпечити виробництво товарів, 

передбачених договором міжнародної купівлі-продажу товарів. 

Договір купівлі-продажу являє собою документ, що свідчить про ті, що 

один бік догоди (продавець) зобов'язується передати зазначений у контракті 

товар (чи інший предмет догоди) у власність іншій стороні (покупцю), що, у 

свою чергу, зобов'язується прийняти його й сплатити за нього встановлену 

ціну. 

 Існують різні види договорів купівлі-продажу. 

Контракт разового постачання - одноразова угода, що передбачає 

постачання погодженої кількості товару до визначеної дати, терміну, періоду 

години. Постачання товарів виконується один чи кілька разів протягом 

установленого терміну. По виконанню прийнятих зобов'язань юридичні 

відносини між сторонами і, власне, контракт припиняються. 

     Разові контракти можуть бути із короткими та тривалими термінами 

постачання. 

      Контракт з періодичним постачанням передбачає регулярне 

(періодичне) постачання визначеної кількості, партій товару протягом 
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встановленого в умовах контракту періоду години, що може бути 

короткостроковим (звичайно один рік), й довгостроковим (5-10 років, а іноді й 

понад). 

Обоє вищевказаних контракти можуть матір як короткий, то й тривалий 

термін виконання, а основна відмінність складається в специфіці взаємин 

партнерів догоди.  

Контракти на постачання комплектного устаткування передбачають 

наявність зв'язків між експортером й покупцем-імпортером устаткування, а 

також спеціалізованими фірмами, що беруть доля в комплектації такого 

постачання. При цьому генеральний постачальник організує й несе 

відповідальність за повну комплектацію й своєчасність постачання, а й за 

якість. 

У залежності від форми оплати за товар розрізняють контракти із оплатою 

в грошовій формі й із оплатою в товарній формі чи цілком частково. Контракти 

із оплатою в грошовій формі передбачають розрахунки у визначеній 

погодженій сторонами валюті із застосуванням обумовлених у контракті 

способів платежу (готівковий платіж, платіж із авансом й в кредит) й форм 

розрахунку (інкасо, акредитив, чек, вексель). 

Велике поширення здобули в сучасних умовах контракти із оплатою в 

змішаній формі, наприклад, при будівництві на умовах цільового кредитування 

підприємства “под ключ” оплата витрат відбувається частково в грошової, а 

товарній формі. 

У нашій країні також широке поширення здобули бартерні догоди - 

товарообмінні й компенсаційні догоди, що передбачають простий обмін 

погоджених кількостей одного товару на іншій. У цих угодах встановлюється 

чи кількість товарів, чи обмовляється сума, на якої сторони зобов'язуються 

поставити товари. Алі останнім годиною спостерігається тенденція до 

обмеження Державою такого роду угод, бо смердоті не припускають 

присутність грошей при її здійсненні, що саме собою є збитковим для держави. 

Проста компенсаційна угода, то й товарообмінна, передбачає взаємне 

постачання товарів на рівну вартість. Однак на відміну від товарообмінної, 
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компенсаційна угода передбачає узгодження сторонами цін взаємопоставлених 

товарів. У такій угоді звичайно фігурують не на два товари, а значне число 

передбачуваних до обміну товарів. 

 У силу діючого на Україні законодавства усі учасники обороту незалежно 

від форм власності в праві самостійно здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність. Оскільки укладення й виконання контрактів міжнародної купівлі-

продажу товарів є одним із видів зовнішньоекономічної діяльності, це означає, 

що в принципі стороною таких контрактів можуть бути будь-які юридичні 

особини, зареєстровані в на території України. Стороною договору можуть 

бути також діючі на території України підприємства із іноземними 

інвестиціями, включаючи цілком належні інвесторам.    

Усі, що знаходяться в договірних відносинах сторони міжнародних 

комерційних угод називаються контрагентами. Гнітюча частина міжнародних 

комерційних операцій здійснюється фірмами.  

 Однією із основних умів успішного здійснення зовнішньоекономічних 

операцій є заключення контрактів. 

Зовнішньоекономічний контракт вважається укладеним, якщо він 

належним чином підписаний сторонами, юридичні адреси які у ньому 

зазначені. Кожен контракт повинен мати індивідуальний номер, а також 

указівку на дату й місце його підписання. Відсутність якого-небудь із цих 

елементів може привести до визнання контракту недійсним. 

Контракт оформляється сторонами догоди після закінчення переговорів у 

потрібній кількості екземплярів, кожна зі сторін одержує рівне число 

екземплярів контракту.     

Умови контракту купівлі-продажу включають погоджені сторонами й 

зафіксовані в документі з статтею, що відбивають взаємні права і обов'язки 

контрагентів. Сторони контракту самостійно вибирають тих чи інші 

формулювання статей контракту, керуючись ситуацією на ринку, 

торговельними порядками й потребами сторін. Крім того, деякі умови 
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контракту можуть визначатися міжнародними і іншими угодами чи загальними 

умовами торгівлі, на котрі в контракті в цьому випадку робляться посилання. 

Умови контракту прийнято поділяти на обов'язкові й додаткові. 

Обов'язковими умовами вважаються такі з статтею контракту, при невиконанні 

які одним із партнерів інша сторона може відмовитися від прийняття товару, 

розірвати угоду й стягнути понесені збитки. При порушенні додаткових умів 

інша сторона помиляюся відмовитися від прийняття товару й розірвати угоду, а 

може лише вимагати виконання зобов'язання й стягнення збитків. Поняття 

обов'язкових й додаткових умів залежить від конкретної догоди. Звичайно до 

істотних умів відносять предмет, якість, ціну й ряд інших умів контракту. 

 У міжнародній практиці існує звичай, відповідно до якого сторони догоди 

повинні домовитися про визначений мінімум умів контракту, щоб він вважався 

дійсним. У зазначений мінімум входять наступні умови: предмет контракту, 

ціна й термін виконання догоди. 

   Структура й зміст контракту носять багато в чому індивідуальний 

характер й визначаються як специфікою предмета догоди, то й ступенем 

близькості контрагентів. У цілому зовнішньоекономічні контракти звичайно 

містять наступні основні з статтею, розташовувані у визначеній послідовності: 

-     преамбула й визначення сторін; 

-     предмет договору; 

-     ціна й загальна сума контракту; 

-     якість; 

-     терміни постачання; 

-     умови платежу; 

-     упакування й маркірування товарів; 

-     гарантії; 

-     штрафні санкції й відшкодування збитків; 

-     страхування; 

-     форс-мажорні обставини (обставини нездоланної сили); 

-      арбітражне застереження. 
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Після того як перераховані усі умови контракту, указуються дата й місце 

здійснення догоди, записуються юридичні адреси сторін й імена їхніх 

представників, а при необхідності й банківські рахунки і адреси обслуговуючих 

банків. Контракт скріплюється підписами уповноважених представників й 

печатками. Крім того, кожна сторінка контракту, якщо текст контракту 

написань на декількох аркушах, винна бути підписана представниками сторін у 

посвідчення того, що сторони згодні із умовами, записаними на цій сторінці, а 

того, щоб виключити можливі зловживання. 

Контракт вважається виконаним, коли сторони належним чином виконали 

усі умови, записані в контракті. 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок про 

важливість зовнішньоторговельного контракту. Це Єдиний документ за 

допомогою якого сторони контракту регулюють свої відносини й 

регламентують обопільні права і обов'язки при виконанні 

зовнішньоторговельних операцій. 
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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті представлено процес розробки та реалізації стратегій 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства та узагальнено думки 

сучасних науковців з приводу цього питання. Представлено етапи розробки 

стратегій міжнародної конкурентоспроможності підприємства та 

висвітлені можливі кроки реалізації стратегій. 

Ключові слова: стратегія міжнародної конкурентоспроможності; етапи 

розробка міжнародної стратегії конкурентоспроможності; реалізація 

міжнародної стратегії конкурентоспроможності; міжнародна 

конкурентоспроможність підприємства. 

Постановка проблеми. Визначення правильного стратегічного курсу є 

найбільш відповідальною справою для підприємства, оскільки формує пріоритети 

його діяльності на відносно довгострокову перспективу. Тому на сьогодні 

підприємству вкрай важливо підійти зважено до процесу розробки та реалізації 

стратегії міжнародної конкурентоспроможності, врахувавши багато зовнішніх і 

внутрішніх чинників. Глибоке розуміння важливості цього моменту надасть 

можливість своєчасно реагувати на зміни в бізнес-середовищі, забезпечувати 

формування та підтримання конкурентних переваг у ринкових умовах, а також  

максимально використовувати стратегічний потенціал підприємства. У зв’язку з 

цим, питання оптимізації процесу розробки та реалізації міжнародної конкурентної 

стратегії підприємства є актуальним. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий науковий внесок щодо 

розробки теоретико-методичних засад формування та реалізації стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств здійснили такі вітчизняні та 

зарубіжні  вчені як: Р. А. Дименко, О. Б. Іванов, А. П. Наливайко, Л.В. Балабанова, 

Н. В. Куденко, Л. Л. Антонюк, С. М. Клименко, Л. В.  Гринів, І. С. Благун,              

Г. Л. Азоєв,  М. І. Книш, Р. А. Фатхутдинов, І. М. Ліфиц.  Кожен науковець 

пропонує власне розуміння процесу формування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності, представляє власне бачення класифікації стратегій, 

методичного інструментарію аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, 

вибору оптимальної стратегічної альтернативи, акцентуючи увагу на тому чи 

іншому етапі розробки  стратегії. Проте висвітленню процесу розробки та 

реалізації стратегії міжнародної конкурентоспроможності приділено недостатньо 

уваги, що і потребує більш глибокого вивчення. 

Формування цілей статті. Метою статті є визначення етапів розробки та 

реалізації міжнародної конкурентоспроможності з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх чинників функціонування підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Для початку визначимо, що являє собою 

міжнародна конкурентоспроможність підприємства. Узагальнюючи думки 

науковців міжнародна конкурентоспроможність підприємства – це 

узагальнюючий показник діяльності підприємства, що включає здатність 

підприємства виявляти, ефективно використовувати власні та формувати нові 

конкурентні переваги на міжнародному ринку у процесі виробничої, 

організаційної, фінансової, інвестиційної, маркетингової, інноваційної 

діяльності з урахуванням сучасних умов обмеженості ресурсів. Також           

Л.В. Балабанова зазначає у своїх роботах, що  міжнародна конкурентна стратегія 

як ретельно розроблена програма заходів, спрямованих на досягнення вигідної 

конкурентної позиції на ринку та адаптації до впливу зовнішнього середовища, 

повинна розроблятися за такими основними напрямками: реагування на зміни, що 

відбуваються в конкурентному середовищі даної галузі, в економіці в цілому; 

розробка заходів і дій, ринкових підходів, що можуть дати міцну перевагу перед 
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конкурентами; об'єднання стратегічних ініціатив функціональних відділів; 

вирішення конкретних стратегічних проблем конкуренції, актуальних у даний 

момент [1, с. 22].   
За М. Портером, розробка стратегії конкурентоспроможності  значною мірою 

визначається чітким розумінням суті бізнесу, його цілей та шляхів їх досягнення. 

На успішну реалізацію конкурентоспроможності стратегії компанії, на думку 

вченого, впливають:  характер її активів і досвіду, порівняно з конкурентами; 

 мотиваційні установки і потреби топ-менеджменту та інших працівників, які 

задіяні у процес впровадження обраної стратегії;  внутрішні та зовнішні межі 

міжнародної стратегії конкуренції, яку компанія може успішно взяти на озброєння; 

соціально-політичні фактори. Також на думку М. Портера, процес формулювання 

міжнародної стратегії конкуренції включає в себе: аналіз структури і рушійних сил 

галузі (аналіз конкурентів, споживачів та стратегічного потенціалу підприємства); 

виявлення та оцінка альтернатив досягнення міжнародної конкурентної переваги; 

аналіз типів конкурентних стратегій; вибір оптимальних альтернатив і формування 

системи конкурентних стратегій [6, с. 83].  За Ю.Б. Івановим, процес стратегічного 

вибору складається з чотирьох етапів: оцінка існуючої стратегії, формування 

стратегії, оцінка ризику, вибір стратегічних альтернатив [7, с. 118].   

Не слід забувати і про вплив людського фактору, який відіграє чи не 

головну  роль при виборі стратегії та її подальшій реалізації. Це стосується 

сприйняття керівництвом підприємства різних ринкових можливостей, бажання 

задіяти ті чи інші сильні сторони підприємства, традиції в області стратегічних 

рішень, що існують на підприємстві. Слід зазначити, що процес формування 

міжнародної конкурентоспроможної стратегії підприємства повинен 

характеризуватися комплексністю та завершеністю. Результатом досліджень 

останніх публікацій сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців з даної 

проблематики та власних міркувань виступає необхідність доповнення процесу 

розробки стратегій міжнародної конкурентоспроможної  етапами, що пов’язані з 

подальшою її реалізацією[1-7]. 
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З врахуванням усіх проаналізованих джерел можна сформувати перелік етапів 

та процедур міжнародної конкурентоспроможної стратегії підприємства, які 

наведені нижче у (табл. 1). Кожен з них не слід вважати універсальним, оскільки у 

окремій реальній ситуації необхідно враховувати поточні внутрішні та зовнішні 

обставини. Кожен етап має самостійне значення і вимагає застосування 

специфічних, з погляду реалізації стратегій міжнародної конкурентоспроможності, 

процедур і методик.  

 

                                                                                       Таблиця 1 

Етапи формування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможної  підприємства 
Етапи Характеристика етапів

Встановлення 
цілей 

Розробка та встановлення довготермінових цілей підприємства потребує 
зваженого підходу, оскільки це  фундамент у виборі стратегії міжнародної 
конкурентоспроможності.

Аналіз 
зовнішнього 
середовища 

Процес моніторингу організаційного оточення підприємства, що 
ідентифікується з поточними і майбутніми погрозами та сприятливими 
можливостями, які можуть впливати на досягнення її мети. 

Дослідження 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Виявлення внутрішніх змін підприємства, які можуть розглядатися як його 
сильні сторони, оцінка їх важливості та можливості стати основою 
конкурентних переваг. 
Аналіз включає дослідження двох областей організації: макросередовища 
(порівняння ресурсів фірми й ефективності їх використання з іншими 
організаціями галузі (регіону) для вибору оптимального конкурентного 
розвитку); мікросередовища (досліджується внутрішнє середовище тільки по 
конкретній стратегічній зоні господарювання: дослідження ресурсів 
підприємства в даній СЗГ; оцінка ефективності виробничо-збутової діяльності 
організації; визначення стратегічного конкурентного потенціалу по кожній 
СЗГ і по підприємству в цілому).

Постановка 
завдань 

Визначення, на основі комплексного аналізу зовнішнього і внутрішнього 
середовища, обмежень в діяльності підприємства, погроз і 
можливостей, перспектив розвитку. 
Реалізація обраної стратегії потребує формування набору стратегічних 
альтернатив, які враховують специфіку цільового ринку. 

Аналіз 
стратегічних 
альтернатив і 
вибір стратегії 

Групи критеріїв вибору альтернатив: реакція на можливості / погрози 
зовнішнього середовища; отримання конкурентних переваг; відповідність 
цілям підприємства; реальність стратегії; врахування взаємозв'язків з 
іншими стратегіями підприємства (стратегіями різного рівня); відповідність 
стратегічним, фінансовим цілям і обмеженням. 
Найбільш поширеними методами оцінки вірогідної економічної дії кожної 
альтернативи на майбутнє підприємства є розробка сценаріїв, аналіз 
портфелю замовлень, матричний аналіз, аналіз життєвого циклу, експертні 
оцінки тощо. 
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Розробка стратегії  міжнародної конкурентоспроможності та необхідність 

її коригування під час реалізації повинно базуватися на інформації з різних 

джерел, що відображає: погляди й очікування акціонерів, власників і 

менеджерів компанії; глобальні тенденції в галузі, на вітчизняному та світовому 

ринках; погляди та очікування галузевих експертів, вітчизняних і зарубіжних 

аналітиків. 

Успіх реалізації розробленої міжнародної конкурентоспроможної  стратегії 

підприємства залежить від діючої системи контролю, який здійснюється 

протягом періоду дії стратегії. Контроль передбачає системний аналіз і оцінку 

виконання рішень відповідно до стратегічного плану і ступеня досягнення 

стратегічних цілей. 

Оцінка успішності міжнародної конкурентоспроможної стратегії 

підприємства передбачає визначення показників внутрішньої (обсяг 

виробництва; чистий прибуток; загальна рентабельність; оборотність 

оборотних коштів; фондовіддача; собівартість продукції) та зовнішньої (обсяги 

реалізації; темпи зміни ринків збуту, експортні операції, імпортні операції, 

кількості виграних тендерів, капіталовкладень у підприємство; рентабельність 

продажу; витрати на придбання ресурсів)  успішності стратегії [5, с. 43-44]. 

Результатом даного аналізу може бути перегляд стратегії, її коригування чи 

продовження реалізації. 

Підсумовуючи вищесказане, найбільш логічною є  наступна послідовність 

розробки стратегії  міжнародної конкурентоспроможності: 

1.  Визначення прийнятної стратегії формування конкурентних переваг. 

2.  Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

в якій конкретизуються довгострокові програми дій за всіма функціональними 

напрямками його діяльності. Реалізація зазначених програм дій повинна 

забезпечувати формування відповідних конкурентних переваг. 
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3. Використання субстратегій конкурентоспроможної  поведінки, залежно 

від ситуації на ринку та з врахуванням визначених на попередніх етапах 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

4. Реалізація конкурентоспроможної стратегії, яка повинна 

супроводжуватись систематичною оцінкою й аналізом результатів, 

визначенням відхилень від цільових орієнтирів і швидкою реакцією 

на непрогнозовані зовнішні й внутрішні зміни [2, с. 4].   

Для ефективної реалізації стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства також доцільним буде:  

- створити систему мотивації менеджменту до досягнення цілей стратегії;  

- здійснити відповідні зміни у організаційній структурі;  

- забезпечити менеджмент підприємства відповідними ресурсами у 

відповідності до затвердженої стратегії. 

Висновки. Розробка ефективної стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності для всіх підприємств, які займають місце на 

зовнішньому ринку є важливою необхідністю і має безперечну практичну 

цінність. Зважаючи на це, основним завданням підприємств є формування 

етапів розробки дійсно конкурентоспроможної стратегії та розробки плану дій 

на досягнення поставлених завдань.  Це дозволить сформувати дійсно 

конкурентоспроможну стратегію підприємства на міжнародному ринку та 

забезпечити її успішну практичну реалізацію. 
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На сьогодні для України однією з найважливіших є проблема 

неплатоспроможності та банкрутства підприємств. В умовах світової 

фінансової кризи під значною загрозою банкрутства опинилися як великі, так і 

малі підприємства, зі збитками працює майже кожне друге вітчизняне 

підприємство. Банкрутство окремого суб'єкта господарювання має негативні 

наслідки, кожне банкрутство підриває національну економіку, значно гальмує її 

розвиток. Тому дуже важливо всіляко сприяти запобіганню банкрутству з боку 

держави та самого суб'єкта господарювання. Запобігання банкрутству можливе 

лише за умови комплексної оцінки його загрози, що дозволить підприємствам 

своєчасно розробляти та впроваджувати антикризові заходи. І саме тому 

актуальним завданням є дослідження кризових симптомів розвитку 

підприємства. 

Науково-технічний прогрес, концентрація виробництва та капіталу, 

інтенсифікація виробничих процесів, загострення конкурентної боротьби, а 

звідси й ускладнення управління зумовили прискорене впровадження 

діагностики в управлінську діяльність. Лише таким чином можна підвищити 

гнучкість і адаптацію підприємств та організацій до зовнішнього середовища. 

Серед розмаїття методів діагностики слід виокремити методи експертних 

оцінок. Незважаючи на те, що методи експертних оцінок виникли ще в епоху 

античності, бурхливого розвитку вони набули лише в останні десятиріччя, що 

зумовлено, насамперед, посиленням інноваційного розвитку та зростанням у 

результаті цього рівня невизначеності через відсутність необхідної інформації. 

Експертні оцінки у сучасних умовах є найбільш розповсюдженим 

способом отримання і аналізу якісної інформації. Значний внесок у розвиток 

теорії та практики експертних оцінок зробили українські вчені: В.М. Глушков, 

С.М. Ямпольський, Г.М. Добров, М.В. Михалевич, Н.З. Шор, Ф.М. Хилюк, 

В.М.Геєць, Г.М. Гнатієнко та ін. Дослідити систему експертних методів 

діагностики кризових симптомів розвитку промислового підприємства. 

Прогнозування - це складний етап діагностики, необхідний для з'ясування 

тенденцій розвитку підприємства в умовах постійної зміни факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, пошуку раціональних заходів для 
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підтримання стійкості його економічної поведінки. Сфера застосування методів 

прогнозування в економічній діагностиці досить широка. Вони 

використовуються для дослідження ринкової кон'юнктури, у системі 

прогнозування цін, нових продуктів і технологій, поведінки покупців на ринку. 

При розробці стратегічних планів найважливішими напрямами є прогнозування 

розвитку ринку, його динаміки, структури, кон'юнктури, можливостей 

відтворення пропозиції та попиту. З необхідністю прогнозування пов'язана як 

планова, так і практична робота фірми, тому кожний менеджер і фахівець з 

аналітичних досліджень повинен володіти основними навичками прикладного 

прогнозування. В якості інструментарію при прогнозуванні застосовується 

система методів, за допомогою яких аналізуються причинно-наслідкові 

параметри минулих тенденцій у діяльності підприємства, а за результатами 

аналізу формуються пропозиції щодо змін в перспективі соціально-

економічного розвитку фірми. 

Якісні методи базуються на дослідженні наявного досвіду, знань та інтуїції 

дослідника. Найбільшого поширення в усій групі набули методи експертних 

оцінок [3, c. 34]. 

Вибір найбільш прийнятного методу прогнозування визначається наявною 

інформацією, особливостями об’єкта прогнозування та іншими чинниками. 

Формалізовані раціональні методи прогнозування (екстраполяція тенденції, 

моделювання та ін.) базуються на достатньо розгорнутій ретроспективній 

інформаційній базі [4, c. 30]. 

В основі використання експертних методів лежать глибокі знання 

спеціалістів, вміння узагальнити свій та світовий досвід досліджень і розробок з 

певної проблеми, гіпотеза про наявність у експерта так званої «практичної 

мудрості», далекоглядності, що стосується певної області знань і практичної 

діяльності [4, c.32]. 

Кожен експерт створює свою інтуїтивну модель досліджуваного явища, що 

дозволяє йому за певних умов формувати наближені кількісні оцінки. 

Чим складніші та суперечливіші явища, що досліджуються, тим більша 

відповідальність за наслідки прийнятих рішень і тим, відповідно, загальніша 
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необхідність при їх підготовці використовувати не тільки якісний аналіз, але й 

залучити кількісні показники з метою дорівнення альтернативних варіантів, що 

врешті-решт дозволить вибрати оптимальне управлінське рішення. 

Прогнозні експертні оцінки відображають індивідуальне судження 

спеціалістів щодо перспектив розвитку об’єкта та ґрунтуються на мобілізації 

професійного досвіду доповненого знаннями та інтуїцією. Отримані в 

результаті анкетного опитування якісні та кількісні показники після відповідної 

обробки можуть бути використані для обґрунтування управлінських рішень [4, 

c.33]. 

Сутність методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначаються на 

основі висновків експертів, яким доручається аргументоване обґрунтування 

своєї точки зору про стан і розвиток того чи іншого ринку або проблеми. 

Методи експертних оцінок, як правило, мають якісний характер. Перевагою 

експертних методів є їх відносна простота для прогнозування практично будь-

яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної інформації. 

Важливою особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні 

характеристики ринку, наприклад: зміна соціально-політичного становища на 

ринку або вплив екології на виробництво та споживання тих чи інших товарів. 

До недоліків експертних методів належать: суб'єктивність думок експертів 

та обмеженість їхніх суджень. 

Експертні оцінки поділяються на індивідуальні й колективні. 

До індивідуальних відносять: 

- метод інтерв'ю; 

- аналітичні доповідні записки; 

- сценарії. 

Колективні включають: 

- опитування експертів (споживачів, торговельних працівників, керівників 

і фахівців підприємства, сторонніх фахівців, компетентних у досліджуваній 

області та ін.): 

- метод комісій; 
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- метод мозкових атак; 

- метод синектики; 

- метод «Дельфі» [3, c.36]. 

Перевага експертних методів полягає у швидкості отримання інформації 

про досліджуваний об’єкт для обґрунтування управлінських рішень за 

неможливості виміряти параметри та характеристики об’єкта кількісними 

методами. 

Крім того, слід звернути увагу на той факт, що саме експерт є фахівцем, 

який глибоко розуміє зміст і особливості «вузьких місць», стан досліджуваної 

проблеми. В результаті лише висококваліфікований спеціаліст може дати 

найбільш точний прогноз розвитку досліджуваного процесу. 

І нарешті, безсумнівно, слід віддати належне експертним оцінкам у тому, 

що вони універсальні за своїм змістом і можуть бути застосовані для різних 

об’єктів прогнозування, відносно прості з методичної точки зору, не висувають 

підвищених вимог до якості початкової продукції. 

У деяких випадках, як це зазначалось, прогнозування може здійснюватися 

в умовах обмеженої інформації та навіть повної відсутності її [6, c.35]. 

Майже 25 % господарських рішень приймаються інтуїтивно, тому все 

частіше використовують аналітичні методи експертних оцінок. Ці методи 

побудовані на використанні професійного досвіду та інтуїції спеціаліста під час 

розв'язування аналітичних задач, особливо при прогнозуванні розвитку 

економічних ситуацій [5, с. 32] 

На думку О. Шеремета, банкрутством вважається встановлена у судовому 

порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми 

зобов'язаннями. До стану банкрутства підприємство може призвести 

погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість, тому 

саме на них базується аналіз ймовірності виникнення такого стану. 

Прогнозування банкрутства підприємства має на меті ідентифікацію 

потенційної загрози банкрутства для своєчасного формування системи заходів 

щодо нейтралізації негативних тенденцій розвитку фінансової ситуації на 

підприємстві [9, c. 65-66]. 
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У системі моніторингу антикризового управління підприємством 

найскладнішим завданням є визначення індикаторів кризових явищ та їх 

диференціація за рівнем небезпеки з метою забезпечення фокусування 

спостережень менеджменту на найважливіших об'єктах, що формують 

інформаційне поле кризових ознак. Кризовими ознаками вважають показники 

економічного розвитку підприємства, що сигналізують про наявну або 

потенційну кризу (формалізоване відображення інформації про фактичний або 

потенційний кризовий стан підприємства, явища і процеси, якими він 

характеризується). 

Від правильного вибору вимірників прояву небезпек або системи 

показників для моніторингу (тобто індикаторів) залежить адекватність оцінки 

стану суб'єкта господарювання [7, c. 1]. 

У вітчизняній і закордонній науковій літературі існують різні підходи до 

прогнозування неплатоспроможності (банкрутства) підприємств [10, c.104]. 

Існує чотири основних підходи до оцінки й прогнозування ймовірності 

банкрутства підприємств: 1) експертні методи; 2) економіко-математичні 

методи; 3) штучні інтелектуальні системи; 4) методи оцінки фінансового стану. 

Найбільш відомими методиками, що належать до першого підходу, є: 

1) метод Аргенти (А-рахунок), або оцінки ймовірності краху; 

 2) метод Скоуна; 

3) методика компанії ERNST&WHINNEY; 

4) методика якісного аналізу В. В. Ковальова. 

Ці методики засновані на якісній оцінці ймовірності банкрутства 

підприємств. 

Методи, засновані на використанні експертних систем і спрямовані на 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, умовно можна 

підрозділити на дві групи: 1) діагностичні експертні системи; 2) системи 

нейронно-мережевих обчислень [1, с.108]. 

У цілому можна відзначити, що експертні системи діагностичного 

характеру в економіці стали поширюватися порівняно недавно й ще не знайшли 
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широкого застосування, що не дозволяє говорити про достатній рівень точності 

інтерпретації отриманих результатів, тому що вони базуються насамперед на 

знаннях і досвіді експертів. Таким чином, можна відзначити, що економічні 

діагностичні експертні системи поки обмежені рівнем знань фахівців 

(фінансистів, економістів, бухгалтерів), що ще не завжди високий [10, с. 108]. 

Проблема відбору експертів є однією із найскладніших і водночас 

найвідповідальніших завдань робочої групи з експертних оцінок. Якість, 

достовірність і надійність результатів експертного опитування перебувають у 

прямій залежності від кваліфікації спеціалістів – експертів. Чим вища 

кваліфікація, ерудиція, компетентність, креативне мислення експертів, тим 

обґрунтованіший прогноз, а звідси, що вкрай важливо, його практична цінність. 

Тому в якості експертів слід залучити тих спеціалістів, міркування яких 

найбільшою мірою дозволяє адекватно відобразити картину майбутнього й тим 

самим вибрати найоптимальніший напрямок вирішення поставленого завдання. 

З моменту зародження методу Дельфі в США не припиняються дискусії, кого 

вважати експертом. У результаті виявились прямо протилежні точки зору. 

Для Г. Кана не стільки важливий науковий аналіз, скільки парадоксальні, 

неочікувані здогадки. Він вважає, якщо людина має певний рівень початкових 

знань, то спеціалістом з конкретної проблеми вона може стати протягом 

декількох днів. Таким чином, на практиці потрібно йти на компроміс між 

залученням в групу експертів спеціалістів, службовий стан яких дає їм 

можливість мати достатньо широкий кругозір, та таких спеціалістів, що мають 

змогу витратити необхідний час для ґрунтовних відповідей на питання анкети. 

Оцінка рівня останніх може бути отримана у відділах кадрів, із звітів про 

службову кар’єру, зростання оплати праці, а також із думок і характеристик 

колег. 

Якщо ж прогноз залежить не від знання організації, а вимагає широких 

знань у певній сфері, то спеціалістів слід шукати поза організацією. Підбір 

експертів за таких умов значно ускладнюється. 
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Проблема складання списку можливих експертів полегшується тоді, коли 

певний вид експертизи проводиться багаторазово, а отже у організаторів 

експертизи є реєстр експертів. Якщо ж експертиза проводиться вперше і 

природно, відсутній реєстр потенційних експертів, то для формування 

експертної групи можна скористатись методом «сніжної грудки» [4, с. 68]. 

Суть цього методу пошуку потенційних експертів полягає в наступному. 

На основі аналізу літературних джерел з досліджуваної проблеми 

вибирається будь-який спеціаліст, що має декілька публікацій у даній області. 

Офіційно до нього звертаються з проханням назвати на його думку 10 найбільш 

компетентних у даній сфері спеціалістів. Потім звертаються одночасно до 

кожного з десяти вказаних на першому етапі спеціалістів, щоб вони у свою 

чергу назвали десять найбільш компетентних колег. З отриманого списку 

спеціалістів викреслюється десять першочергових, а решті надсилаються листи 

з вказаним проханням. Таку процедуру повторюють до тих пір, поки жоден з 

названих спеціалістів не додасть нових прізвищ до списку експертів, тобто 

поки не стабілізується мережа експертів. Сформований список експертів можна 

вважати генеральною сукупністю спеціалістів, компетентних у даній сфері 

знань [4, с. 69]. Проблема відбору експертів є одним із найскладніших і 

водночас найвідповідальніших завдань робочої групи з експертних оцінок. 

Якість, достовірність і надійність результатів експертного опитування 

перебувають у прямій залежності від кваліфікації спеціалістів – експертів. 

Чим вище кваліфікація, ерудиція, компетентність, креативне мислення 

експертів, тим обґрунтованіший прогноз, а звідси, що вкрай важливо, його 

практична цінність. Тому в якості експертів слід залучити тих спеціалістів, 

висновки які у найбільшою мірою дозволяють адекватно відобразити картину 

майбутнього й тим самим вибрати найоптимальніший напрямок вирішення 

поставленого завдання. 

Експертні методи у теперішній час є найбільш розповсюдженим способом 

отримання та аналізу якісної інформації. 
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Ключові слова: міжнародна конкуренція, конкурентна стратегія, міжнародний 

ринок, підприємство, галузь, національна економіка, конкурентна перевага. 

Сьогодні концептуальним є розуміння того, що для суспільного та 

економічного життя людства характерні динамічність, турбулентність, 

зростання його складності та невизначеності. Сьогодні багато говорять про 

турбулентність світової, національних економік, ринків, інколи не розуміючи 

сутність цього явища. А вона проста - турбулентність це спонтанне виникнення 

процесів, що формують нові просторово-часові структури у відкритих 

нестаціонарних системах, якими є економічні. Турбулентність передує змінам 

економічної погоди (кон’юнктури), до викликів якої бізнес має бути готовим. 

Турбулентності не слід боятися, навпаки, її необхідно використовувати для 

переходу в якісно інший стан. До речі, турбулентність свідомо провокується, 

особливо на фондовому та фінансових ринках, з метою витіснити з них менш 

підготовлених суб’єктів, тобто вона є певним інструментом конкурентної 

боротьби. Тому П. Друкер слушно зауважив, що будь-яка сучасна організація 

повинна бути так побудована, щоб зміни для неї були нормою і щоб вона сама 

провокувала ці зміни, а не займалася пошуком нових форм та рішень після того 

як зміни вже пройшли [1, с. 23]. Правильне сприйняття організацією 

турбулентності допоможе їй не тільки вижити у конкурентній боротьбі, а й 

стати лідером. 

Пошук і впровадження нових форм організації міжнародного бізнесу та 

бізнес-моделей його суб’єктами, в першу чергу ТНК, слід розглядати як 

феномен, пов’язаний з турбулентністю ринків, яка породжує нові якості 

конкуренції. Тому нові організаційні форми та бізнес-моделі стають найбільш 

дієвим методом адаптації до змін, зброєю у глобальній конкурентній боротьбі, і 

саме з ними пов’язуються грандіозні корпоративні досягнення останніх 

десятиліть. Тому цікаво у цьому зв’язку розглянути, що ж робить бізнес, щоб не 

тільки виживати, але й успішно розвиватися у невизначених та бурхливих 

умовах сьогоднішнього економічного життя. 
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Мета статті полягає в огляді сучасних форм організації міжнародного 

бізнесу, а також деяких підходів до формування його інноваційних бізнес-

моделей, що буде цікавим, як мені здається, для широкого загалу науковців, 

викладачів, студентів та аспірантів. Автор не вдається до критичного аналізу 

методологічних чи методичних особливостей існуючих підходів до змін у 

організації та реалізації організаційних структур міжнародного бізнесу та його 

стратегій, а, виходячи з факту їх існування, намагається систематизувати 

принципи їх виникнення та реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні з’явилося багато публікацій з проблем інноваційних форм 

організації та стратегій міжнародного бізнесу. В основному це праці вчених 

США, Великобританії та ряду країн ЄС. І це зрозуміло, бо протягом усієї історії 

менеджменту саме вони були піонерами.  

Виклад основного матеріалу. На міжнародному ринку виникли нові за 

змістом форми та методи конкуренції, які, я би назвав «системними». Вони 

будуються не тільки з врахуванням традиційних чинників, але й тих, які 

породжені складними процесами взаємодії глобальної, регіональних та 

національних економік. Конкурують між собою міжнародні економічні 

системи: міжнародні ланцюги створення цінностей, міжнародні системи 

«постачальник ресурсів - виробник - посередник - кінцевий споживач» , 

системи «виробник - споживач», інтернаціональні мережеві структури, 

стратегічні альянси тощо. 

Конкурентні переваги таких систем створюються за рахунок 

сінергетичного ефекту поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів, як 

продукту ефективного управління процесом збалансування локальних 

цінностей і цілей задля досягнення інтегрального ефекту. 

Матеріальні активи перестають бути основним джерелом конкурентних 

переваг і поступово зростає роль нематеріальних активів, перш за все знань та 

потенціалу до інновацій у різних контекстах і, особливо, у створенні та 

реалізації управлінських інновацій (менеджмент, маркетинг) [1; 1]. 



203 
 

Що ж стосується ТНК, як головного суб’єкта міжнародного бізнесу, то 

вони активно не тільки адаптуються до мінливого світу, а й значною мірою 

перетворюють його, виходячи з власних цілей, головна з яких - глобальна 

експансія заради максимізації прибутку. 

Для сучасної економіки характерний розвиток нових типів «глобальних 

компаній». Міжнародні корпорації перетворюються в більш гнучкі і менш 

централізовані об’єднання, які називають «ТНК п’ятого покоління» або 

«планетарні універсальні компанії». Вони не мають чітких меж або галузевої 

спеціалізації, засновані на системі різноманітних холдингів, формують 

специфічне внутрішнє «напівринкове-напівієрархічне середовище». Нові 

структури виникають і поза традиційних корпоративних рамок у формі 

міжнародних альянсів або довгострокових партнерських відносин. 

Організаційні форми міжнародного бізнесу в усе більшій мірі фокусуються 

не на самій компанії, а на мережах компаній, які здійснюють спільний або 

комплементарний бізнес. Тобто, через співпрацю можна отримати певні 

конкурентні переваги, які будуть збалансовані з конкурентними перевагами 

мережевих партнерів. 

Міжнародна мережева економічна структура - це певна організаційна 

форма економічної активності множини підприємств, яка будується на 

складних, взаємних, у більшій мірі коопераційних, ніж конкурентних, 

тимчасово стабільних відносинах між юридично самостійними, але економічно 

в певній мірі залежними підприємствами і у якій свідомо використовується 

комплекс відносин між партнерами для міжфірмової координації діяльності. 

При цьому можуть виникати ієрархічні і демократичні мережеві форми, які 

функціонують на базі консенсусу і в обмежені терміни. Головне зусилля 

мережевої структури націлено на збереження відмінностей між окремими 

партнерами (і тим самим різноманіття їх ресурсів) при одночасному визнанні 

ними колективних цінностей і прагненні до досягнення спільних цілей шляхом 

активного включення в процеси прийняття рішень. 



204 
 

Багато визнаних фахівці вважають, що економіка майбутнього буде 

представляти собою мережеве суспільство (network society). Економічні мережі 

не є чим-то принципово новим, вони існують, розвиваються, наповнюються 

новим змістом, особливо тим, який генерується інновативною складовою 

світової економіки. Компанії, які є суб’єктами економічних мереж, як правило, 

отримують певні конкурентні переваги за рахунок того, що мережі краще за все 

пристосовані до інформаційного середовища, до обміну інформацією і 

створення нових знань і обміну цими знаннями, що в свою чергу збагачує 

інтелектуальний потенціал усіх учасників мережі. Мережа заощаджує ресурси 

кожного окремого учасника і підсилює кумулятивний ефект витрат на пошук 

нових технологій, вона реагує на зміни і відтворює їх, залучає всіх своїх 

учасників до генерації змін, як пошуку нових шляхів розвитку. 

Перехід до співробітництва у міжнародних економічних мережах потребує 

не тільки певного ресурсного потенціалу, але й нової якості менеджменту, яка 

повинна визначатися вмінням ефективно співпрацювати з будь-якими 

міжнародними компаніями. В цьому контексті необхідно розуміти, що 

менеджмент сприяння оптимізації взаємодії учасників мережі, безумовно, 

виходить за рамки виробничо-економічних відносин і включає зв’язки у сфері 

культури різних рівнів, а не тільки корпоративної, індивідуальні відношення 

тощо. В даному випадку мова не йде про тривіальне твердження щодо 

врахування «культурного» чинника як про бізнес-культуру, як системного 

сінергетичного продукту мережі. 

До даного напряму розвитку міжнародного бізнесу примикає концепція 

транснаціональних корпоративних зв’язків, яка заснована на розгляді 

корпорацій не як учасників «конкурентного протистояння», а як членів 

інтегрованої ринкової мережі, сформованої на основі перехресної акціонерної 

власності, довгострокових партнерських відносинах, альянсах і особистих 

контактах. 
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Альянси - це вид міжорганізаційного співробітництва, для якого 

характерний високий рівень інтеграційної взаємодії при збереженні 

самостійності компаній-партнерів. Вони являють собою відносини з 

організаціями із зовнішнього оточення, спрямовані на досягнення стратегічних 

цілей компаній [12; 13; 14]. 

Таким чином, у відносинах між компаніями відбувся якісний перехід від 

конкуренції до співпраці. Починаючи з 1980-х років у зв’язку із зростанням 

якості виробленої продукції та покращенням умов праці, а також з 

реорганізацією багатьох підприємств (перехід на більш гнучкі організаційні 

структури з переважанням роботи в командах) компанії стали сприймати 

співробітництво як засіб підвищення своєї ефективності. 

Спільні дії компаній прискорюють темпи розвитку ринків, що призводить 

одночасно до більшої нестабільності та нових можливостей. Швидкі зміни 

ринків, технологій, продуктів і характеру конкуренції викликали значну 

невизначеність у багатьох галузях, що збільшило ризики. Це вимагає від 

компаній ефективно адаптуватися до змін, що відбуваються. 

Сьогодні все більше організацій вибирають взаємодію з конкурентами. В 

умовах високої невизначеності зовнішнього середовища компанії орієнтуються 

вже не на боротьбу, а на гармонізацію взаємин з ринковим середовищем. 

Надійний партнер стає головним активом організації, а побудова партнерських 

зв’язків з усіма групами стейкхолдерів в рамках альянсу значною мірою сприяє 

досягненню гармонізації [14, c.12]. При цьому поширення альянсів не знижує 

рівня конкуренції, а часто навіть підсилює її на окремому ринку або в галузі в 

цілому. 

З середини 1980-х років у світовій економіці кількість міжнародних 

стратегічних альянсів збільшувалася щорічно більш ніж на 25%. Темпи їх 

зростання були особливо великими у сфері інформаційних технологій - в 3,8 

рази, біотехнології - в 6,4 рази, нових матеріалів – в 2,8 рази, в автомобільній 

галузі - в 2,8 рази [4, c.22]. 
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Так, у зв’язку з подорожчанням дослідних робіт у сфері біотехнології, ТНК 

«GlaxoSmithKline Plc.» (Великобританія) увійшла до складу більше як 60 

альянсів з метою спільного проведення НДДКР. Комбінація альянсів з 

внутрішньофірмовими зв’язками міжнародних компаній утворює систему 

горизонтальної та вертикальної інтеграції виробництва та НДДКР, яка 

регулюється із застосуванням нових інформаційних технологій. Таким чином, 

великі компанії розвинутих країн визначають розвиток інноваційної діяльності 

в регіонах, що розвиваються, сприяючи зростанню галузей високих технологій, 

що випускають складну кінцеву продукцію. Наприклад, завдяки аутсорсингу в 

Індії високотехнологічний сектор економіки зростає до 30% на рік. Індія стала 

визнаним центром у сфері аутсорсингу інформаційних технологій, вона 

експортує ІТ-послуги на суму 45 млрд. дол. в рік. В даний час країна має більш 

ніж десятирічний досвід аутсорсингу і розміщує у себе понад 80% світових 

проектів у цій сфері. 

Поширені такі види аутсорсингу: виробничий аутсорсинг, аутсорсинг 

бізнес-процесів і географічний - перенесення частини бізнесу на тривалий 

термін в країни з низькими витратами на виробництво. Фахівці Інституту 

аутсорсингу (The Outsourcing Institute, USA) у своїх дослідженнях виділяють 

аутсорсинг інформаційних технологій як родоначальника сучасного 

аутсорсингу і лідера ринку. 

Аутсорсинг має тісний зв’язок з глобальними ланцюжками доданої 

вартості (GVC), іноді їх ототожнюють, але це не вірно. GVC контролюють 

ТНК, на які приходиться більше 80% доданої вартості у світі. Вони можуть 

запустити технічний прогрес в одній країні та зупинити його в іншій, від обсягу 

замовлень, які розміщують корпорації в тій чи іншій країні, залежить швидкість 

розвитку економіки, обсяги їх зовнішньої торгівлі та місце у світовому поділі 

праці. Тобто не країна, типу України, визначає своє місце у GVC, а ТНК. Саме 

вони вирішують, зручно чи ні їм працювати у тій чи іншій країні.  

Безумовно, що в обмеженому обсязі статті не можливо освітити всі 

досягнення сучасного менеджменту за останні двадцять років. Але навіть те, 
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що вдалося, говорить, що інновації у менеджменті та маркетингу є напрочуд 

ефективним знаряддям у конкурентній боротьбі, приносить вагомий прибуток 

власникам і, саме головне, робить життя людей більш комфортним. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Дана робота присвячена аналізу ризиків, що виникають в процесі ведення 

підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. Проводиться ідентифікація 

ризиків і їх диференціація на типові і специфічні, що дозволяє обґрунтувати 

можливі стратегії мінімізації ризиків, а також управління ними та зниження 

наслідків від них. 

Ключові слова: типові і специфічні ризики, зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств, стратегії управління ризиками. 
На сьогоднішній день кожне підприємство стикається з певними ризиками 

в процесі господарювання, які значно зростають при оперуванні на зовнішніх 

ринках і вимагають, з одного боку, аналізу факторів, що їх обумовлюють, з 

іншого, - вироблення політики управління і мінімізації ризиків [1, с. 49]. 

Відповідно, для  підприємств-учасників зовнішньоекономічної діяльності 

виділення зрізів дослідження набуває особливого значення, так як сферою їх 

оперування переважно виступають світові ринки сировини і палива, що 

відрізняються високою мінливістю кон’юнктури. У зв’язку з недостатністю 

досвіду ведення ЗЕД і особливостей вітчизняної ділової культури, зміна 

іноземних партнерів відрізняється високим динамізмом, а терміни    

партнерства – стислістю. Також переважна орієнтація підприємств на 

традиційні торговельні форми зовнішньоекономічної взаємодії                

формує ігнорування  можливих   ризиків інвестиційного, науково-технічного, 

виробничо-технологічного співробітництва.  

Зазначене може бути обґрунтовано через ідентифікацію різних ризиків, що 

виникають у ЗЕД підприємства, і їх ранжування на типові і специфічні з метою 

вибору стратегії управління ними та їх мінімізації, що і становить мету 

дослідження. 



209 
 

Питання управління ризиком на підприємстві досліджували такі вчені як: 

І.Т. Балабанов, Л.І. Донець, О.Н. Воронков, О.С. Карпенко, С.І. Наконечний,                 

С.М. Клименко, А.В. Матвійчук, П.М. Сорока, В.В. Черкасов та ін.  

В рамках теоретичних досліджень ризиків, їх класифікація розглядається 

як багаторівнева задача і передбачає виділення таких залежно від факторів, що 

визначають їх виникнення, сфер виникнення ризиків, можливостей впливу на 

них тощо. Існує класифікація ранжування ризиків у ЗЕД підприємств на   

типові – часто виникають в практиці підприємств і керовані за допомогою 

наявних стратегій управління та мінімізації ризиків, і на специфічні – є новими 

для підприємств в умовах диверсифікації їх ЗЕД за видами і формами. 

Для успішної протидії ризикам, необхідно точно знати причини 

виникнення ризиків і ті чинники, які можуть мати негативний вплив на 

підприємство. При цьому причини виникнення ризиків, можуть з’являтися як 

на макрорівні, так і на мікрорівні, тому необхідний постійний моніторинг обох 

середовищ для ефективного протистояння [2, с. 112]. 

Для виявлення ризиків, які виникають у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємств, був проведений аналіз зовнішньоекономічної активності, що 

дозволив зробити наступні висновки: 

1) найбільш розвиненими в практиці ЗЕД  підприємств є 

зовнішньоторговельні операції. Причому зовнішня торгівля товарами протягом 

тривалого періоду має позитивну динаміку; 

2) слабодиверсифікована зовнішня торгівля послугами. І в експорті, і в 

імпорті послуг представлені однакові статті, що відносяться до розряду низько- 

і середньотехнологічних: транспортні, туристичні послуги; 

3) слабка залученість вітчизняних підприємств в експорт і імпорт 

технологій. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок про ризики, які можуть 

виникати у вітчизняних підприємств (таб. 1; Т – типовий, Н – нейтральний, С – 

специфічний). 
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Таблиця 1 

Матриця взаємозв’язку ризиків і видів ЗЕД [3, с. 173] 
Тип  Ризики    Види ЗЕД  
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Т Політичний ризик  + + + + + 
Н Суверенний ризик  + + + + + 
- Управлінський ризик  + + + + + 

Н 

Непрямий 
зовнішньополітичний 
ризик  + + + + + 

        
Т Валютний ризик  + + + + + 
Т Ризик неплатежу  + + + + + 
Т Юридичний ризик  + + + + + 
Н Кримінальний ризик  + + + + + 
Т Збутовий ризик  + - - - - 
- Комерційний ризик  + - - - - 
С Маркетинговий ризик  + - - - - 
Т Ціновий ризик  + - - - - 
Т Транспортний ризик  - - - - - 
С Ризик недружнього - + - - + 

 поглинання       
Т Відсотковий ризик  - + - - + 
Т Інфляційний ризик  + + - - + 
Т Митний ризик  + - + + - 
Н Кредитний ризик  - - - - + 
С Капітальний ризик  - + - - - 
С Науково-технічний ризик  - + + + - 
С Інноваційний ризик  - + + + - 
С Виробничий ризик  + - + + - 
Н Виробничо  + + + + + 

 природний и     
 техногенний ризик       
Т Конкурентний ризик  + + + + + 
Т Організаційно-  + + + + + 

 управлінські ризики       
Т Ризик неповернення ПДВ  + - - - - 

Більшість ризиків, які виникають на вітчизняних підприємствах є 

типовими для них, а, отже, є керованими і становлять меншу загрозу, бо вони 

більш передбачувані і підприємства можуть уникнути їх. Що стосується 
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специфічних ризиків, то вони є більш небезпечними, бо не є керованими і 

підприємство повинно застосувати якомога більше зусиль для мінімізації 

самого ризику і втрат від нього. 

З цього випливає, що специфічні ризики несуть більше негативних 

наслідків, ніж типові, і тому необхідно розглянути їх більш детально. 

Маркетинговий ризик – це ризик, пов’язаний з невизначеністю освоєння 

іноземних ринків. У цю групу ризику входять: ризик вибору ненадійного 

партнера; інформаційний ризик, пов’язаний з відсутністю повної і достовірної 

інформації про стан ринку та інші. 

Капітальний ризик – інтегральний ризик інвестиційного портфеля, 

пов’язаний із загальним погіршенням його якості, який показує можливість 

втрат при вкладенні в інвестиції в порівнянні з іншими видами активів. 

Науково-технічний ризик – виникає через труднощі досягнення заданого 

результату при спільному освоєнні нових технологій, ліцензійному обміні. До 

науково-технічних ризиків відносяться: 

1) ризик втрат внаслідок негативних результатів дослідження;  

2) ризик недосягнення запланованих параметрів в ході розробок;  

3) ризик низьких технологічних можливостей виробництва, що не 

дозволяє освоювати нові розробки;  

4) ризик збою або поломки нового обладнання;  

5) ризик появи у конкурентів нової технології виробництва з меншими 

витратами. 

Інноваційний ризик – це ризик є частиною науково-технічного і являє 

собою ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємством засобів у 

виробництво нових товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного 

попиту на зовнішньому ринку. Інноваційний ризик виникає у наступних 

випадках: 

1) при впровадженні більш дешевого методу виробництва експортного 

товару або послуги порівняно з тим, що вже використовується в міжнародній 

практиці; 
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2) інвестування в «проривні технології»; 

3) невизначеність прав на інтелектуальну власність, невиконання 

зобов’язань в частині ексклюзивності та конфіденційності; 

4) навмисне невірна або помилкова оцінка партнерами необхідних 

інвестиційних коштів в інноваційну технологію, та ін. [3, с. 175]. 

Для того щоб ухилитися від ризику, мінімізувати наслідки або 

скористатися тими можливостями, які може надати ризикова ситуація, 

необхідно розробляти спеціальні стратегії з управління ризиками. 

До стратегій з управління типовими ризиками можна віднести: аналіз і 

прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на зовнішньому ринку; 

ухилення від ризику; локалізація ризику; компенсація ризику; хеджування 

ризиків та інші стратегії. 

Зазначені стратегії підходять для управління типовими ризиками, в той час 

як для специфічних ризиків вони не підходять, крім як стратегія ухилення, яка 

зможе допомогти підприємствам ухилитися від ризиків і захистити себе. Для 

управління специфічними ризиками може бути використана стратегія 

прийняття ризику [4, с. 68]. 

Таким чином, стратегія управління ризиками, по-перше, базується на типі 

ризику і виходить з нього. По-друге, від того як правильно визначений тип 

ризику, залежить, якою буде стратегія, тобто чи буде це безпосереднє 

управління ризиком, ухилення від нього, або мінімізація наслідків ризику. 

З усього вищесказаного бачимо, що вихід підприємства на зовнішній 

ринок відкриває нові шляхи для розвитку підприємства, нові можливості, які 

можуть виникнути, але ні в якому разі не можна забувати про небезпеки, які 

містить в собі світовий ринок, бо на ньому  підприємство стикається з набагато 

більшою кількістю ризиків. Необхідно відзначити, що для більш ефективної 

протидії ризикам, потрібно вміти їх прогнозувати в умовах постійно мінливої 

кон’юнктури ринку, що досить непросте завдання, а далі розробляти конкретну 

стратегію для конкретного ризику у ЗЕД. 
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УДК 339.564(045) 

І.В. Рябоконь 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті розглянуто економічну сутність експорту як явиае і процесу та 

визначено, що він являє собою вивіз із митної території країни за кордон 

товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотнього повернення. Розкрито 

поняття структури експорту та визначено головну передумову організації на 

глобальному ринку. Визначено управління експортною діяльністю 

підприємства як системою дій та рішень, що пов’язані з формуванням, 

розвитком та реалізацією конкурентних переваг. Встановлено основні 

елементи організаційно-управлінського механізму управління експортною 

діяльністю підприємства в сучасних умовах. 
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Ключові слова: експорт, реекспорт, експортна діяльність, експортний 

контракт, метод експорту, управління експортною діяльністю. 

 Економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, роблять 

неминучим поглиблення українських підприємств в інтеграційні процеси  та 

посилення економічної взаємодії між країнами. Активна зовнішньоекономічна 

діяльність виступає одним з основних факторів ринкової трансформації 

економіки, підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. Основним 

видим зовнішньоекономічної діяльності України є зовнішня торгівля, зокрема, 

експортна діялність підприємст. 

Сьогодні економіка України знаходиться в кризовому стані. Тому, виходячи на 

світовий ринок, вітчизняні підприємства потрапляють у принципово нове 

конкурентне середовище, для якого характерні багатогранність інтересів 

конкуруючих сторін, динамізм і агресивність, а також достатня підготовленість 

для того, щоб стати конкурентоспроможними. Відповідно, одним з 

найважливіших факторів ефективної взаємодії економіки України зі світовим 

господарством є створення у країні високорозвинутого експорту як елемента 

міжнародної торгівлі. При цьому структурні та функціональні його 

характеристики мають визначатися у контексті основних тенденцій розвитку 

сучасного міжнародного бізнесу, стратегічних ресурсів розвитку країни та її 

національних інтересів. Саме тому, ефективне управління експортною 

діяльністю на будь-якому підприємстві є надзвичайно актуальною темою в 

сучасних умовах та потребує подальшого дослідження і вивчення. 

Серед досліджень проблем управління експортною діяльністю підприємства 

заслуговують на особливу увагу роботи таких українських учених, як Лаврів 

І.М., Логожа Р.В., Ільченко І.І., Подолян М.І., Чалапко Л.Д., Перетятко Л.Д., 

Козак С.І., Шутка С.Є., Колінько Н.І. та інші. 

Метою дослідження виступає теоретичне обґрунтування сутності та 

необхідності управління експортною діяльністю на підприємстві в сучасних 

умовах. Основними завданнями є: 
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1. Розкриття економічної сутності експорту як явища та процесу з 

визначенням його структури; 

2. Встановлення теоретичних засад управління експортною діяльністю 

підприємства в сучасних умовах. 

 Експортна діяльность є важливою і невід’ємною складовою 

господарської активності будь-якого підприємства, правильне та налагоджене 

управління якою є передумовою для розширення ринків збуту, збільшення 

обсягів виробництва, підвищення якості продукції тощо. Проте, перш ніж 

розглядати управління експортом, необхідно розкрити його сутність. 

 В Законі Украни «Про зовнішньоекономічну діяльність» експорт 

визначається як продаж товарів українськими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності 

з вивезенням цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт 

товарів [2, с. 377]. Реекспорт, згідно цього ж закону, визначається як продаж 

товарів (послуг) іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивіз за межі 

України товарів, що були раніше імпортовані на територію України [2, с. 377].  

Експорт – вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без 

зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в 

момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та інше. До 

експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, 

перевезення товарів транзитом через іншу країну, вивіз привезених з іншої 

країни товарів для продажу їх у третій країні (реекспорт). 

Експорт – категорія міжнародних економічних відносин, визначення 

економічної сутності та операційного (прикладного) змісту, що ґрунтується на 

дослідженні його як явица і як процесу. 

Як явище експорт містить у собі специфічні якості, які відрізняють його від 

категорій внутрішнього економічного життя, і являє собою специфічний вид 

взаємодії між суб'єктами міжнародної економічної діяльності. Головна 

специфіка експорту як явища носить трансграничний характер та налічує певні 

особливості взаємодії складової понятійного ряду "контакт – взаємодія – 

відносини" між суб'єктами міжнародної економічної діяльності [5, с. 63]. 
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Як процесу, експорту притаманні певна структура, техніка і спрямованість, 

умови і правила ведення, а також наслідки і результати, які досягаються під час  

даного виду трансграничної взаємодії. Головною передумовою виникнення 

(запуску) експорту як процесу є наявність у суб'єкта трансграничних відносин 

конкурентних переваг та їх матеріального субстрату – експортного потенціалу, 

з допомогою якого забезпечується його життєздатність як суб'єкту цих 

відносин. 

 Структура експорту (товарна структура експорту) являє собою 

систематизовану за певними ознаками супупність товарів підприємства, які 

продаються за межі країни [7, с. 255]. При структуризації товарного потоку 

можуть використовуватись такі ознаки, як походження, призначення та ступінь 

обробки товарів. 

 Під експортною діяльністю підприємства розуміється комерційна 

діяльність у сфері міжнародного обміну товарами в їх матеріальній формі і 

надання комплексних послуг, пов’язаних із здійсненням товарообігу [4, с. 203]. 

Така діяльності передбачає необхідність здійснення широкого комплексу 

заходів економічного, валютно-фінансового та правового характеру. Крім того, 

необхідною передумовою і обов’язковою умовою ведення 

зовнішньоторговельної діяльності є виконання цілого ряду операцій 

забезпечувального характеру, пов’язаних із просуванням товару від продавця 

до покупця. 

 Формування та реалізації експортної діяльності підприємства потребує 

проведення оцінювання експортних можливостей шляхом аналізу виробничої, 

фінансової, маркетингової, організаційно-управлінської, трудової, 

інформаційної та інноваційної можливостей підприємства. За результатами 

цього дослідження формуються висновки щодо наявності або відсутності 

необхідного набору ресурсів та можливостей для реалізації експортної 

діяльності підприємства, її відповідності вимогам зовнішніх ринків. 

 Отже, в широкому плані, експортну діяльність можна визначити як 

організацію та забезпечення ефективного управління матеріальними, 

фінансовими та інформаційними потоками з метою мінімізації операційних 
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витрат, при досягненні основних завдань зовнішньоторговельної угоди та з 

використанням механізмів та інструментів глобальної та національної 

логістичних систем. 

Враховуючи складну структуру та варіантність експортної оперції, для цілей 

планування, аналізу, контролю було розроблено алгоритм (модель) цієї операції 

(рис. 1). Такі моделі відрізняються ступенем деталізації окремих етапів, 

складом інформації, можливостями її комп’ютерної обробки тощо. 

 
Рис. 1. Основні етапи експорту на глобальному ринку [3, с. 85] 
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здійснюються безпосередньо між виробником і споживачем через власну 

зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків. 

Непрямий експорт – це метод, при якому вихід на зовнішній ринок 

здійснюється за допомогою посередників [5, с. 65]. Більша половини 

міжнародного товарного обміну здійснюється при сприянні торгових 

посередників, тобто незалежних від виробників і споживачів товарів торгових 

фірм, організацій і осіб. 

 
Рис. 2. Етапи організації експроту продукції [6, с. 249] 
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 Експортний контракт – це основний комерційний документ, що 

визначає права й обов'язки сторін [1, с. 43]. По суті в ньому викладений 

комплекс дій щодо здійснення зовнішньоторгового обміну. Беззаперечною 

умовою контракту купівлі-продажу являється перехід права власності на товар 

від продавця до покупця. 

 Управління експортною діяльність підприємства здійснюється з огляду 

на результати аналізу кон’юктури ринку та її динаміки, а також з урахуванням 

реакцііїї суб’єктів ринку, зокрема покупців, на управлінські рішення, прийняті 

керівництвом. За функціональним змістом управління експортною діяльністю 

підприємства визначається як система дій та рішень, що пов’язані з 

формуванням, розвитком і реалізацією конкурентних переваг [7, с. 260]. 

 Головна  ціль  діяльності  будь-якого 

підприємства  в   ринкових   умовах – це максимізація прибутку. Під час виходу 

на міжнародний ринок з товаром підприємство має визначитися коли, де, кому і 

як його запропонувати. Тому перед підприємством постає необхідність 

розробки механізму управління експортною діяльністю. Це дасть йому змогу 

розширювати збут, збільшувати прибуток, зменшувати залежність від ходу 

реалізації певного виду товару або асортиментної групи, ефективніше 

використовувати існуючу систему товароруху тощо. 

 Серед основних елементів організаційно-управлінського механізму 

експортної діяльності підприємства можна виділити сім основних блоків, 

кожен з яких є відносно самодостатньою системою:  

1) аналіз причин та формування цілей виходу підприємства на зовнішній 

ринок;  

2) аналіз внутрішнього середовища;  

3) аналіз зовнішнього середовища;  

4) вибір підприємством форми виходу на зовнішній ринок;  

5) формування організаційної структури управління ЗЕД;  

6) управління експортною конкурентоспроможністю підприємства;  
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7) оцінка ефективності та результативності управління експортною 

діяльностю підприємства [4, с. 204]. 

 Отже, в умовах ринкової трансформації економіки вітчизняна система 

управління експортною діяльностю підприємств перебуває ще в процесі 

розвитку і має необхідний потенціал для перетворення у важливий інструмент 

економічного зростання. Усвідомлення керівництва підприємств в 

налагодженому та ефективному управлінні експортною діяльністю дасть змогу 

підприємству виробляти продукцію, що буде конкурентоспроможною як на 

національному, так і безпосередньо на міжнародному ринках. 
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В статті розкривається поняття фінансової кризи на підприємстві, чинники її 

виникнення та проводиться систематизація наявних методів оцінки 

фінансового стану підприємства з метою попередження виникнення та 
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управління, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність. 

Мета статті полягає в тому, щоб детальніше розкрити зміст фінансової 

кризи на підприємстві, вказати основні симптоми та фактори її виникнення та 

систематизувати основні методи діагностики фінансового стану для 

попередження виникнення кризи. 

Вступ. Зважаючи на важкі загальноекономічні умови в нашій державі на 

теперішньому етапі розвитку, досить значна частина вітчизняних підприємств 

мають проблеми з платоспроможністю, деякі з них стоять на межі банкрутства, 

а значна кількість вже збанкрутувала. Тому саме сьогодні зростає актуальність 

даної теми, а саме дослідження діагностики фінансової кризи підприємства. 

Проблемам діагностики фінансової кризи на підприємстві присвячено ряд 

праць як зарубіжних так і вітчизняних вчених-економістів, зокрема                

Е. Альтмана, Т. Таффлера, І. Романе, У. Бівера, І. Георгіца, Я. Вишнякової,                

Е. Короткова, Г. Іванова, Л. Лігоненко, В. Василенко та О. Стоянової. 

Основна частина. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої 

діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва 

на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з 

кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та 

банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність 

у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування.  
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До основних чинників, які можуть спричинити фінансову кризу на 

підприємстві відносять: зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності 

підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства)              

[3, с.42]. Головними екзогенними чинниками фінансової кризи на підприємстві 

можуть бути: 

-       спад кон'юнктури в економіці в цілому; 

-       значний рівень інфляції; 

-       нестабільність господарського та податкового законодавства; 

-       нестабільність фінансового та валютного ринків; 

-       посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі; 

-       посилення монополізму на ринку; 

-       дискримінація підприємства органами влади та управління; 

-       політична нестабільність у країні. 

Головні ендогенні чинники фінансової кризи: 

-       брак чітко визначеної стратегії розвитку підприємства; 

-       дефіцити в організаційній структурі; 

-       низький рівень менеджменту; 

-       низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції; 

-       незадовільне використання виробничих ресурсів; 

-       непродуктивне утримання зайвих робочих місць [1, с.67]. 

У цілому всі названі причини кризи досить тісно взаємозв'язані й 

створюють складний комплекс причинно-наслідкових зв'язків. Звичайно, 

досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший випадок фінансової кризи, 

можна виділити певні специфічні причини фінансової неспроможності, але всі 

вони, як правило, зводяться до вже перелічених нами. Типовими наслідками 

впливу вищенаведених причин та чинників на фінансово-господарський стан 

підприємства є: 

-       втрата клієнтів та покупців готової продукції; 

-       зменшення кількості замовлень та контрактів з продажу продукції; 

-       підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці; 
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-       збільшення розміру неліквідних оборотних засобів та наявність 

понаднормових запасів; 

-       підвищення тиску на ціни; 

-       істотне зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, недоодержання 

виручки від реалізації продукції. 

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами:  

джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку.  

Виділяють такі види кризи: 

-       стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий 

потенціал та бракує довготермінових чинників успіху); 

-       криза прибутковості (перманентні збитки "з'їдають" власний капітал, і 

це призводить до незадовільної структури балансу); 

-       криза ліквідності (коли підприємство є неплатоспроможним або існує 

реальна загроза втрати платоспроможності) [7, с.69]. 

Між цими видами кризи існують тісні причинно-наслідкові зв'язки: 

стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, своєю чергою, 

призводить до неліквідності підприємства. Важливою передумовою 

застосування правильних антикризових заходів є ідентифікація глибини 

фінансової кризи. 

Розрізняють три фази кризи: 

а) фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню 

підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління); 

б) фаза, яка загрожує дальшому існуванню підприємства і потребує 

негайного проведення фінансової санації; 

в) кризовий стан, який не сумісний з дальшим існуванням підприємства і 

призводить до його ліквідації [2, с.86]. 

Ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною передумовою 

правильної реакції на неї. 

Характерними ознаками і фазами кризи є періодичний та все триваліший 

дефіцит грошових коштів підприємства для виконання ним своїх зобов'язань та 
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фінансування своєї поточної діяльності. Зовнішнім проявом такого станова є 

виникнення ситуації неплатоспроможності, яка характеризуйся затримкою у 

часі здійснення поточних платежів (порушення терміну сплати у зв'язку з 

недостатністю грошей на розрахунковому рахунку), сплатою економічних 

санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасну сплату, появою простроченої 

кредиторської заборгованості та непогашених кредитів і позик. 

Діагностика фінансової кризи підприємства є узагальненням всіх 

складових економічної стратегії. Її головним завданням є визначення 

потенційних можливостей кризових ситуацій та банкрутства, і формування 

заходів їх запобігання [6, с.34]. 

Реалізація на практиці системи раннього виявлення та подолання 

фінансової кризи передбачає розробку теоретично обґрунтованої 

методологічної бази, яка відображає сучасні вимоги. Відомі на сьогодні 

традиційні методи оцінки кризової ситуації мають певні недоліки: по-перше, 

неадаптованість зарубіжного інструментарію кризової діагностики до 

діяльності вітчизняних підприємств; по-друге, поширений управлінський підхід 

дає загальну характеристику кризовій ситуації, в той час, як прийняття рішень 

вимагає кількісного обґрунтування; по-третє, серед аналітичних показників 

діагностики банкрутства не виділено чітких критеріїв, орієнтованих на 

ідентифікацію ранніх ознак та глибини фінансової кризи; по-четверте, існує 

неузгодженість методичної та нормативно-правової бази антикризового 

регулювання в Україні. 

Фундаментальна діагностика банкрутства підприємств характеризує 

систему оцінки параметрів кризового фінансового розвитку підприємства, яка 

здійснюється на основі методів факторного аналізу та прогнозування. 

Основними цілями фундаментальної діагностики банкрутства є: 

- поглиблення результатів оцінки кризових параметрів фінансового 

розвитку підприємства, отриманих у процесі експрес-діагностики банкрутства; 

-  підтвердження  отриманої попередньої оцінки масштабів кризового 

фінансового стану підприємства; 
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- прогнозування розвитку окремих факторів, що спричиняють загрозу 
банкрутства підприємства, та їхніх негативних наслідків; 

- оцінка та прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози 
банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу [4, с.71]. 

В процесі здійснення фундаментального аналізу використовуються 
наступні методи: 

-  алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства підприємства, що 
ґрунтується на використанні закордонних методик прогнозування ймовірності 
банкрутства; 

- кореляційний аналіз. Цей метод використовується для визначення 
ступеня впливу окремих факторів на характер кризового фінансового розвитку 
підприємства. Кількісно ступінь цього впливу може бути виміряний за 
допомогою одно- або багатофакторних моделей кореляції. За результатами 
такої оцінки проводиться упорядкування окремих факторів за ступенем їхнього 
негативного впливу на фінансовий розвиток підприємства; 

- СВОТ-аналіз (SWOT-analysis) [4, с.71]. 
Особливе значення для підприємств, що знаходяться в кризовому стані, 

має формування і реалізація напрямків антикризового управління. Напрямок 
антикризового управління повинен враховувати положення підприємства в 
матриці кризових станів і має бути спрямований на усунення негативного 
впливу найбільш значимих факторів.  

У стабілізаційну програму перш за все має входити комплекс заходів, 
спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства. Строки її 
здійснення для підприємства, що перебуває в зоні банкрутства, вкрай обмежені, 
адже резервних фондів у нього вже, як правило, немає, а фінансові вливання 
ззовні виключені. Саме тут починають проявлятися принципові відмінності 
антикризового управління від звичайного. Ці відмінності полягають у зміні 
критеріїв прийняття рішень.  

Сутність стабілізаційної програми полягає в управлінні коштами для 
заповнення розриву між їх витратою й надходженням. Маневр здійснюється як 
уже отриманими й матеріалізованими в активах підприємства засобами, так і 
тими, що можуть бути отримані, якщо підприємство переживе кризу.  
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Заповнення "кризової ями" може бути здійснено й збільшенням 

надходження коштів (максимізацією), і зменшенням поточного споживання в 

оборотних коштах (економією). Розглянемо заходи стабілізаційної програми, 

що забезпечують рішення цього завдання.  

Збільшення коштів засноване на переведенні активів підприємства в 

грошову форму. Це вимагає рішучих кроків, тому що пов'язано зі значними 

втратами: 

- продажів короткострокових фінансових вкладень - найбільш простий 

крок для мобілізації коштів. Як правило, на кризових підприємствах він вже 

зроблений.  

- продажів дебіторської заборгованості також очевидний й сьогодні 

використовується багатьма підприємствами.  

- продаж запасів готової продукції реалізується складніше, тому що, по-

перше, припускає продажів зі збитками, а по-друге, веде до ускладнень із 

податковими органами.  

- продажів надлишкових виробничих запасів.  

- продаж нерентабельних виробництв й об'єктів невиробничої сфери 

найбільш складний і передбачає особливий підхід [4, с.72].  

Для того щоб мінімізувати ризик від подібного кроку, необхідно 

ранжувати виробництва по ступеню залежності від технологічного циклу 

підприємства. Ранжирування через стислі рядки здійснюється переважливо 

експертним методом, з урахуванням наступних правил: 

1. Продажу підлягають об'єкти невиробничої сфери й допоміжні 

виробництва, що використають універсальне технологічне встаткування 

(наприклад, ремонтно-механічні й будівельно-ремонтні цехи). Їхні функції 

передаються зовнішнім підрядникам. 

2.  Ліквідуються допоміжні виробництва з унікальним устаткуванням (цеху 

підготовки виробництва, окремі ремонтні підрозділи). Відсутність цих 

виробництв у майбутньому можна буде компенсувати як за рахунок покупки 

відповідних послуг, так й їхнього відтворення в економічно виправданих 

масштабах при необхідності.  
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3.  Слід позбутися від нерентабельних об'єктів основного виробництва, що 

перебувають на кінці технологічного циклу. Їхні функції також передаються 

зовнішнім постачальникам. 

4. Слід відмовляються від нерентабельних виробництв, що перебувають на 

кінцевій стадії технологічного циклу. Причому така міра скоріше прийнятна 

для підприємств, що володіють не однією, а декількома технологічними 

ланцюжками, а також для підприємств, напівфабрикати яких мають самостійну 

комерційну цінність. Особливо якщо ці напівфабрикати більше рентабельні, 

чим кінцевий продукт, що нерідко зустрічається на хімічних заводах. 

Викуп боргових зобов'язань із дисконтом - одна з найбільш бажаних мір. 

Кризовий стан підприємства-боржника знецінює його борги, тому й виникає 

можливість викупити їх зі значним дисконтом. Тонкість даного рішення в 

рамках стабілізаційної програми полягає в умовах, на яких можна провести 

викуп. 

Крім цього, антикризове управління підприємством потребує постійного 

моніторингу його стану. Для проведення аналізу стану проблемного 

підприємства необхідно оцінити його потенціал, при цьому оцінку потенціалу 

підприємства доцільно проводити по таких розділах: виробництво, розподіл та 

збут продукції, організаційна структура та менеджмент, маркетинг, фінанси.  

Фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльності підприємства та 

обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що 

виникають на цьому підприємстві. Діагностика фінансової кризи підприємства 

є узагальненням всіх складових економічної стратегії. Її головним завданням є 

визначення потенційних можливостей кризових ситуацій та банкрутства, і 

формування заходів їх запобігання. Фундаментальна діагностика банкрутства 

підприємств характеризує систему оцінки параметрів кризового фінансового 

розвитку підприємства, яка здійснюється на основі методів факторного аналізу 

та прогнозування. Особливе значення для підприємств, що знаходяться в 

кризовому стані, має формування і реалізація напрямків антикризового 

управління. У стабілізаційну програму перш за все має входити комплекс 

заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства.  
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І.О. Стась 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті розглянуто теоретичні підходи різних науковців до визначення 

економічної категорії «інвестиції», як невід’ємної складової розвитку будь-

якого підприємства та економіки в цілому. Доведений вплив та доцільність 

використання інвестицій в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: інвестиції, капітальні вкладення, інвестиційна діяльність. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України для 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату залишається стратегічно 

важливим завдання від реалізації якого залежать динаміка соціально-

економічного розвитку й можливість модернізації національної економіки.  

Створення сприятливих умов для дії ринкових регуляторів являється 

найбільшим поштовхом до нарощування інвестицій, насамперед це: зниження 

податкового тиску на підприємства, формування стабільного правового поля, 

захисту прав власності, розвиток системи ринків і ринкових інструментів, 

розвиток інформаційної інфраструктури ринку. Причому сприяння поліпшенню 

інвестиційного клімату в Україні і далі буде забезпечуватись через масштабні 

комплексні заходи щодо покращення інвестиційних умов і розширення 

механізмів та застосування сучасних інструментів здійснення інвестиційної 

діяльності, і тому інвестиції являються  невід’ємним фактором підвищення 

ефективності виробництва для розвитку будь-якого підприємства в умовах 

ринкової економіки. 

Метою даного дослідження являється теоретичний підхід до визначення 

інвестицій, як невід’ємної складової розвитку будь-якого підприємства та 

економіки в цілому.    
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Основним завдання статті є – продемонструвати вплив та доцільність 

використання інвестицій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Щодо вивчення питання 

інвестиційної діяльності, було відображені у публікаціях таких науковців: 

Хархут Н., Свєчиної І., Удалих О., В. Полотай та інших. 

В. Полатай пропонує визначати інвестиційну діяльність як господарську 

діяльність по накопиченню та вкладенню ресурсів, які  можуть бути 

інвестицією, здійсненню будь-якої діяльності з цими ресурсами, що направлена 

на отримання прибутку або іншого позитивного результату, управлінню, 

контролю та регулюванню цієї діяльності [1, с. 9]. На нашу думку, регулювання 

та управління інвестиційною діяльністю як форми її організації слід у будь-

якому разі відмежовувати від самої інвестиційної діяльності як безпосереднього 

господарювання. 

        Викладення основного матеріалу. Актуальність даного дослідження 

полягає у тому, що проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості 

країнах світу, і для України вона також являється  надзвичайно актуальною. 

 На сьогоднішній день,  саме на інвестиційну діяльність підприємства 

впливає ряд окремих чинників, зокрема це: швидкі інфляційні процеси 

нестабільна нормативно-правова база в країні, коливання та нестійкість 

національної економіки, спад виробництва, нестабільність національної 

валюти, що підкріплюється постійними змінами і у політичному житті, тому 

підприємству слід зважати на увесь ряд негативних моментів, що суттєво 

зменшують приплив інвестицій. 

Поняття інвестиції та інвестиційної діяльності постійно знаходилось  в 

центрі уваги економічної науки, це пояснюється тим, що  джерелом розвитку 

економіки являються інвестиції, а саме інвестиційна діяльність впливає на 

фундаментальні основи господарської діяльності, економічні і соціальні 

перетворення та розвиток суспільства в цілому. 

На сучасному етапі економічного розвитку зростає роль і місце 
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інвестиційної діяльності, що є однією з видів господарської діяльності суб'єктів 

та найважливішою формою реалізації їх економічних інтересів за допомогою 

якої забезпечується практичне здійснення інвестицій. 

З економічної точки зору інвестиційну діяльність визначають як єдність 

процесів вкладання ресурсів та отримання доходу  в майбутньому  [2, с. 27].                

В розрізі конкретних дій суб’єктів цієї діяльності інвестиційна діяльність – це 

цілеспрямовано здійснюваний процес пошуку необхідних інвестиційних 

ресурсів, вибору ефективних інструментів інвестування, формування 

збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми і забезпечення 

її реалізації [3, с.19]. 

      Інвестиція як операція є дискретним актом управленого суб’єкта, 

тимчасом як діяльності притаманні підпорядкованість деякій загальній меті, 

тривалість у часі, структурованість, спеціалізація, інституційне забезпечення 

прийняття та виконання рішень тощо. Відтак вважаємо, що термін 

«інвестиційна діяльність» повинен стосуватися виключно діяльності 

суб’єктів господарювання.  

      Особливість інвестиційної діяльності являється те, що вона є головною 

формою забезпечення зростання операційної діяльності підприємства і по 

відношенню до цілей і завдань останньої носить підпорядкований характер,                 

а саме: форми і методи інвестиційної діяльності значно меншою мірою 

залежать від галузевих особливостей підприємства, ніж його операційна 

діяльність; обсяги інвестиційної діяльності підприємства характеризуються 

значною нерівномірністю в окремих періодах; інвестиційний прибуток 

підприємства, формуються зазвичай зі значним «лагом запізнювання»; 

інвестиційна діяльність формує особливий самостійний вид грошових потоків 

підприємства, які суттєво відрізняється в окремих періодах за своєю 

спрямованістю; найважливішим вимірником обсягу інвестиційної діяльності, 

що характеризує темпи економічного розвитку підприємства, виступає 

показник його чистих інвестицій; інвестиційній діяльності підприємства 

притаманні специфічні види ризиків, об’єднувані поняттям «інвестиційний 

ризик» [4, с. 19-22].  
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На інвестиційний клімат у першу чергу впливає інвестиційна політика.                

У зв'язку  з цим виникає потреба в розробці та реалізації її основних завдань, до 

яких можна віднести фактори: 

- реструктуризація економіки, пріоритетне залучення інвестицій у галузі, 

що особливо потребують капіталовкладень; 

- оновлення технічно застарілих основних фондів; 

- мотивація суб'єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, 

а також населення щодо вкладання коштів на розвиток економіки, а не на 

споживання; 

- стимулювання реінвестування; 

- залучення інвестицій у проблемні райони; 

- залучення іноземних інвестицій. 

Проте, при наявність значної кількості досліджень, серед авторів немає 

єдиного комплексного аналізу економічної сутності понять «інвестиційна 

діяльність».  Багато питань практичного і теоретичного характеру потребують 

деталізації. 

Отже, не зважаючи на незначне пожвавлення інвестиційної діяльності, 

інвестиційний клімат залишається несприятливим через політичну та 

економічну нестабільність, криміногенну ситуацію в державі, недосконалу 

податкову систему, відсутність належних гарантій інвесторам, корупцію, 

низький рівень використання новітніх технологій та конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів, який у свою чергу відвертає увагу іноземних інвесторів і 

значно перевищує значимість багатих природних ресурсів, науково-

технологічного потенціалу, кваліфікованої і відносно дешевої робочої сили та 

інших факторів в очах іноземних інвесторів, які перш за все керуються 

власними інтересами і ставлять собі за мету отримати максимальний прибуток. 

Тому Україна має зробити все можливе для того, щоб покращити своє загальне 

становище і зайняти гідне місце розвиненої європейської держави на ряду з 

провідними країнами світу. 
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Основним завданням регулювання інвестиційної діяльності має стати: 

створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом стимулювання 

національних інвесторів здійснювати інвестиції; концентрація грошових 

потоків на пріоритетних напрямах розвитку економіки; акумуляція достатнього 

обсягу фінансових ресурсів у провідних банках країни; забезпечення 

доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; 

забезпечення пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах 

рефінансування банкам, які кредитують високоефективні інвестиційні проекти 

тощо.  

Інвестування є рушійною силою для впровадження інновацій, розвитку 

господарства країни в цілому та підвищення рівня життя населення. Залучення 

та правильне використання інвестицій має бути головним завданням в 

соціально-економічному житті країни, що розвивається, тому що це рушійна 

сила розвитку.  

Висновок. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів важливо, щоб 

об'єктом підтримки були не місцеві органи влади, а цільові програми вирішення 

системних проблем: структурної перебудови економіки регіону та 

максимального використання його внутрішнього потенціалу інноваційного 

оновлення основних фондів підприємств та створення нових підприємств; 

реструктуризації існуючих підприємств та диверсифікації виробництва. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

Досліджено основні проблеми підвищення продуктивності праці в системі 

управління персоналом підприємства. Відмічено, що вирішальну роль у 

підвищення ефективності праці на тому чи іншому підприємстві все ж 

відіграє продуктивність праці. Для цього також використовуються 

різноманітні критерії її вимірювання, які базується на тому, що 

продуктивність праці застосовується до усіх категорій і професій працівників 

підприємства та характеризує затрати тільки живої праці. Крім того, 

зауважено, що у системі показників оцінки ефективності діяльності 

підприємства продуктивність праці відіграє допоміжну роль, оскільки 

характеризує рівень використання персоналу як частини ресурсного 

потенціалу підприємства. 

Ключові слова: ефективність (продуктивність) праці, жива та уречевлена 

праця, трудомісткість праці, система показників оцінки ефективності 

(продуктивності) праці персоналу. 

Постановка проблеми. Визначення ефективності використання персоналу є 

одним із найважливіших теоретичних і практичних питань економіки. Наукові 

дискусії та пошуки особливостей оцінювання результативності трудової 

діяльності працівників підприємства завжди були і є в центрі уваги. Крім того, 

питання підвищення ефективності використання праці персоналу підприємства 

передбачає забезпечення його життєздатності та конкурентоспроможності на 

ринку і є одним із головних стратегічних напрямків розвитку. У зв’язку з цим 

гостро постають питання системи оцінювання ефективного використання 

персоналу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема ефективності 

(продуктивності) праці персоналу отримала належне відображення у працях  

зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких: Д. Богиня, В. Вітвіцький,                

В. Гончаров, О. О. Демидюк, Г. С. Жалковсъка, С. А. Музиченко,                

О.О. Мнишенко, Д. Міхеєв, С. І. Сергійчук, О. Таряник, В. Тютюник,                

І. В. Шостак.  

Переважна більшість наукових праць зорієнтована на загальні тенденції 

вимірювання ефективності (продуктивності) праці. Незначна увага 

приділяється проблемам, з якими стикаються підприємства в процесі 

обґрунтування ефективності використання праці працівників через дію цілого 

ряду факторів зовнішнього та внутрішнього характеру. Потребує 

удосконалення підхід до системи оцінювання ефективності (продуктивності) 

праці персоналу підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розроблення дієвої системи 

оцінювання ефективності використання праці та більш чітке обґрунтування 

доцільності застосування відповідних методів. 

Виклад основного матеріалу. Зростання ефективності праці на 

підприємстві означає постійне вдосконалення працівниками економічної 

діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, більш якісно 

виробляти продукцію та надавати послуги. Так, поняття продуктивність праці є 

показником її ефективності, результативності та характеризується 

співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг до кількістю витраченої 

праці на виробництво цього обсягу. В залежності від прямого чи оберненого 

співвідношення цієї величини отримаємо два показники рівня продуктивності 

праці: виробіток та трудомісткість [7, с. 30]. Виробіток вважається прямим 

показником рівня продуктивності праці, принципове визначення якого 

виявляється у співвідношенні кількості продукції, виконаних робіт чи наданих 

послуг, здійснених одним працівником за одиницю робочого часу. Крім того 

даний показник може розраховуватись різними способами залежно від того, 

якими одиницями вимірюються обсяг продукції і затрати праці. Це можуть 
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бути натуральні, умовно-натуральні, вартісні та трудові показники. 

Трудомісткість є оберненим показником рівня продуктивності праці, що 

відображає кількість робочого часу, який витрачений на виробництво одиниці 

продукції (робіт чи послуг). В процесі аналізу та планування в системі 

управління персоналом, на підприємстві можуть розраховуватись 

розраховуються різні види трудомісткості: технологічна, виробнича, 

обслуговування, управління, або повна. Підприємство завжди прагне до 

підвищення ефективності праці, яке залежить від багатьох факторів, які, в свою 

чергу, являють собою усю сукупність рушійних сил та причин, що призводять 

до зростання продуктивності праці. Такі фактори класифікуються за різними 

ознаками, зокрема за: рівнем керованості, змістом, сферою виникнення та дії. 

Саме поняття ефективності праці є більш широким, ніж продуктивність праці, 

оскільки враховує ще й оцінку соціального ефекту. До показників ефективності 

праці відносять:  продуктивність праці; рівень затрат праці на одиницю виручки 

від реалізації продукції; прибуток на одного працівника; рівень витрат на 

оплату праці; скорочення витрат споживання; оптимальне використання 

робочого часу тощо. Проте, вирішальну роль у підвищення ефективності праці 

на підприємстві все ж відіграє продуктивність праці. Для цього 

використовуються різноманітні показники її вимірювання, які базується на 

певних принципах, серед яких [1, с. 36]: 

- продуктивність праці застосовується до всіх категорій та професій 

працівників; 

-  продуктивність праці характеризує затрати тільки живої праці; 

-  у системі показників оцінки ефективності діяльності підприємства 

продуктивність праці відіграє допоміжну роль, оскільки характеризує тільки 

рівень використання персоналу, як частини ресурсного потенціалу 

підприємства. 

Резерви зростання продуктивності праці являють собою можливості її 

підвищення, які уже виявлені, проте з різних обставин чи причин поки що не 

використані. Основне значення тут має класифікація внутрішньовиробничих 
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резервів і факторів за змістом, оскільки саме вона допомагає виявити 

можливості підвищення продуктивності праці на підприємстві. Для 

найповнішого використання резервів зростання продуктивності праці 

персоналу, на підприємствах розробляються програми управління 

ефективністю (продуктивністю), які визначають резерви, конкретні терміни і 

заходи по їх виявленню та реалізації, обгрунтовуються планові витрати на ці 

заходи, обчислюється очікуваний економічний ефект від їх впровадження, 

призначаються відповідальні виконавці та розробляються системи мотивації 

працівників [4, с. 33].  

На нашу думку, під ефективністю праці слід розуміти соціально-

економічну категорію, яка визначає ступінь досягнення певної мети, 

співвіднесеної зі ступенем раціональності витрат ресурсів (необхідних для 

процесу досягнення мети). Виходячи з цього, основний зміст ефективності 

праці виявляється у процесі постійної цілеспрямованої роботи з підвищення 

ефективності праці чи пошуку найкращих рішень у тій або іншій сфері трудової 

діяльності з метою досягнення високих результатів при скороченні витрат на 

одиницю цих результатів. Результати праці працівників ґрунтуються на їх 

підвищенні і саме в основі такого підвищення є продуктивність. До трудової 

діяльності працівників застосовується система вимірювання, яка знаходиться у 

взаємозв’язку з різними аспектами підвищення ефективності праці.  

Як свідчать проведені дослідження [1-7] ефективність використання праці 

персоналу підприємства не можна визначити за допомогою тільки одного 

показника, необхідна система  показників, які дозволяють дати комплексну 

характеристику як загальній результативності, так і в її ефективності в кожній 

сфері трудової діяльності. Крім того, така система показників повинна 

уможливлювати оцінку використання трудових ресурсів в окремих галузях, 

регіонах, виявити економічні та соціальні результати досягнутого рівня 

зайнятості та визначити вплив різних факторів на величину ефективності праці. 

У роботі [4, с. 33] пропонується конкурентоспроможність робочої сили 

визначати як відношення отриманого економічного ефекту від праці працівника 

на певному робочому місці за певний проміжок часу до ціни його робочої сили. 
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Пошук економістами універсального узагальнюючого показника оцінки 

ефективності праці, як свідчать наші дослідження, є досить проблематичним. В 

практиці господарювання, підприємства різних форм власності ставлять за мету 

своєї діяльності отримання прибутку, а тому на особливу увагу заслуговують 

показники рентабельності праці. На думку І. М. Мягких, ці показники 

найбільшою мірою відображають результативність праці [6, с. 209]. До них 

можна віднести показник результативності використання робочого часу. 

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції потребують підвищених вимог 

до стану нормування, так як посилюється вплив використовуваних норм праці 

на її ефективність. Через те, що основний час покладений в основу побудови 

норм витрат праці на одиницю продукції, необхідне правильне його визначення 

та врахування всіх особливостей виготовлення виробів, тощо. 

Інший підхід до визначення ефективності праці полягає у використанні в 

розрахунках фонду заробітної плати, скоригованого на коефіцієнт вартості 

робочої сили [2, с. 19]. Використання цього показника дозволяє оцінити 

наскільки заробітна плата працівників конкретного підприємства відповідає 

вартості життя, а це є однією з складових мотивації активізації ефективності 

(результативності) праці, посилення стимулюючої функції заробітної плати. 

Крім того, аналіз в динаміці цих показників за певний проміжок часу, дає 

можливість оцінити вплив факторів на їхній рівень, визначити резерви 

підвищення результативності праці. 

Як було уже зазначено нами вище, у сучасних вітчизняних наукових 

джерелах відсутня єдина думка щодо того, який з існуючих показників 

найбільшою мірою впливає на результативність праці. Зважаючи на це, 

важливим є систематизувати показники та способи вимірювання ефективності 

праці з урахуванням взаємозалежностей між ними. Така система оцінювання 

має бути гласною і єдиною для усіх підприємств, а також регулярно 

публікуватися в офіційних джерелах. На думку більшості науковців та 

практиків, це дасть можливість кожному підприємству здійснювати аналіз і 

планування своєї діяльності на науковій основі, використовуючи широку і 

правдиву базу інформації про конкурентів [1-7].  
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Роблячи узагальнення щодо показників, які слід віднести до системи 
показників ефективності праці можемо стверджувати, що основними 
вимірниками результатів праці на підприємстві є:   

- продуктивність праці персоналу;  
- рівень затрат праці на одиницю виручки від реалізації продукції;   
-   прибуток на одного працівника;  
- рівень витрат на оплату праці; 
- оптимальне використання робочого часу тощо.  
Вирішальну роль у підвищення ефективності праці на тому чи іншому 

підприємстві все ж відіграє продуктивність праці. Для цього також 
використовуються різноманітні критерії її вимірювання, які базується на 
певних принципах, серед яких:  

1) продуктивність праці застосовується до усіх категорій і професій 
працівників підприємства; 

2)  продуктивність праці характеризує затрати тільки живої праці; 
3) у системі показників оцінки ефективності діяльності підприємства 

продуктивність праці відіграє допоміжну роль, оскільки характеризує рівень 
використання персоналу як частини ресурсного потенціалу підприємства. 

Висновки. Проведені вище дослідження дозволяють одержати комплексне 
уявлення про ефективність використання персоналу підприємства та методи її 
оцінювання. Сутність категорії ефективності праці може бути визначена як 
ефективність (результативність) трудових витрат, здатність конкретної праці 
створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Варто 
відмітити, що підвищення продуктивності праці характеризує економію 
сукупної (живої, уречевленої і майбутньої) праці, що виявляється у в тому, що 
частка живої праці зменшується, а уречевленої збільшується. На підставі 
узагальнення існуючих методичних підходів до визначення категорії 
«ефективність праці» та показників її вимірювання можна стверджувати: 
ефективність праці потрібно розглядати системно, враховуючи не лише живу 
працю, але й капітал, енергію, інформацію, тощо. Тобто, результативність праці 
залежить від наявних засобів праці, якості предметів праці, якості робочої сили, 
рівня організації виробництва та праці, ефективності управління, природних 
умов. Зазначені умови й формують ефективність праці персоналу підприємства.  
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглянуто важливість підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, розробка та реалізації конкурентної стратегії підприємства. 
Визначено чинники та умови, необхідність врахування та дотримання  яких на 
конкретних етапах процесу формування конкурентної стратегії є вкрай 
важливим і сприяє оптимальному використанню наявного стратегічного 
потенціалу підприємства. 
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Постановка проблеми. Особливості сучасних економічних відносин 

зумовили необхідність пошуку підприємствами інструментів активізації 

розвитку, які забезпечують їм високий рівень конкурентоспроможності.  

Одними з таких інструментів вважаються стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, адже їх успішне стійке функціонування 

визначається конкурентною позицією на ринку. На конкурентні відносини 

впливають відкритість економіки та глобалізаційні процеси. Транснаціональні 

корпорації, виходячи на національні ринки, загострюють конкуренцію серед 

виробників на основі пропозиції якісної продукції, але одночасно спричиняють 

згортання діяльності підприємств, які не витримують конкуренції. Через те, що 

наявні трансформаційні процеси відчутно впливають на систему менеджменту 

підприємств, та для вирішення проблем стабільного функціонування 

підприємств на довгострокову перспективу необхідні теоретичні узагальнення, 

нові комплексні підходи та наукового обґрунтування щодо розробки стратегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємств за наявних викликів і 

запитів сьогодення.  

Сукупність відзначених обставин зумовлює актуальність теми нашої 

наукової розробки. На сучасному етапі розвитку суспільства підвищення    

конкурентоспроможності підприємства є одним із найважливіших завдань, від 

вирішення якого залежить ефективність та успішність його діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі вже можна 

говорити про вагомий науковий внесок щодо розробки теоретико-методичних 

засад формування та реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств, 

що засвідчують праці вітчизняних (З.Є. Шершньової, Т.В. Омельяненко, 

Іванова О.Б., А.П. Наливайка, Н.В. Куденко, Л.Л. Антонюка, С.М. Клименко, 

Дименка Р.А., Гринів Л.В., Л.С. Кобиляцького, Д.О. Барабася,                

І. З. Должанського) і зарубіжних (Ф. Котлера, Г.Л. Азоєва, М. І. Книша,                

Р.А. Фатхутдинова, І.М. Ліфица) учених [4].  
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Кожен науковець пропонує власне розуміння процесу формування 

конкурентної стратегії, представляє власне бачення класифікації стратегій, 

методичного інструментарію аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, 

вибору оптимальної стратегічної альтернативи, акцентуючи увагу на тому чи 

іншому етапі розробки  стратегії. Проте висвітленню комплексного бачення 

процесу розробки та реалізації стратегії приділено недостатньо уваги, що і 

потребує більш глибокого вивчення. 

Метою статті є визначити правильність вибору та розробки стратегії 

підвищення конкурентоспроможності, що є найбільш відповідальною справою 

для підприємства, оскільки формує пріоритети його діяльності на відносно 

довгострокову перспективу. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства 

підвищення конкурентоспроможності підприємства є одним із найважливіших 

завдань, від вирішення якого залежить ефективність та успішність його 

діяльності. Конкурентоспроможність підприємства — це спроможність 

досягати поставлених цілей за наявності певних конкурентних переваг та 

усвідомлення їх цінності споживачем [3]. 

Щоб забезпечити лідируючу позицію підприємства на ринку, нині 

важливим стратегічним завданням стає випередження конкурентів у розробці і 

освоєнні нових товарів, нової технології, нового дизайну, нового рівня витрат 

виробництва, нових цін, нововведень у системі розподілу і збуту.  

Нині спостерігаються такі основні тенденції розвитку підприємств: 

стабільність темпів економічного зростання; концентрація виробничих 

потужностей великих виробників разом зі збереженням значної кількості 

дрібних підприємств; посилення залежності від ринків сировини, паливно-

енергетичних ресурсів; зростання фізичного та морального зносу виробничих 

засобів; вплив імпорту на посилення конкурентної боротьби за розширення 

сфер діяльності в умовах світогосподарських зв’язків; підвищення значущості 

інноваційно-інвестиційної активності; посилення вимог до якості продукції; 

індивідуалізація попиту споживачів. 
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Відзначені тенденції розвитку підприємств свідчать про брак у них чіткої 

стратегії підвищення конкурентоспроможності, відсутність цілеспрямованих 

заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та використання 

потенційних вигод, та про поступове зближення їхніх стратегій і перетворення 

конкуренції на змагання однакових способів досягнення стратегічних цілей в 

умовах змін відносного конкурентного балансу зовнішнього і внутрішнього 

середовища функціонування. 

Передумови формування стратегій та їх змін пов’язані з періодами 

розвитку економічних відносин.  

Кожне підприємство повинно постійно підтримувати на високому рівні 

свою конкурентоспроможність, щоб мати можливість, систематично 

аналізуючи макро- і мікроекономічну ситуацію на ринку, розширювати свої 

конкурентні позиції, що забезпечує тривале економічне зростання підприємства 

та його високий конкурентний статус. 

 

Таблиця 1. 

 Етапи розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства [2] 

Етап Характеристика етапів 

Встановлення 
цілей 

Розробка та встановлення коротко-, середньо- і довготермінових 
цілей підприємства потребує зваженого підходу, оскільки це 
 фундамент у виборі конкурентної стратегії. 

Аналіз 
зовнішнього 
середовища 

Процес моніторингу організаційного оточення підприємства, що 
ідентифікується з поточними і майбутніми погрозами та 
сприятливими можливостями, які можуть впливати на 
досягнення її мети. 

Дослідження 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Виявлення внутрішніх змін підприємства, які можуть 
розглядатися як його сильні сторони, оцінка їх важливості та 
можливості стати основою конкурентних переваг. 
Аналіз включає дослідження двох областей організації: 
макросередовища (порівняння ресурсів фірми й ефективності їх 
використання з іншими організаціями галузі (регіону) для вибору 
оптимального конкурентного розвитку); мікросередовища 
(досліджується внутрішнє середовище тільки по конкретній 
стратегічній зоні господарювання: дослідження ресурсів 
підприємства в даній СЗГ; оцінка ефективності виробничо-
збутової діяльності організації; визначення стратегічного 
конкурентного потенціалу по кожній СЗГ і по підприємству в 
цілому). 
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1 2 
Визначення мети 
і постановка 
завдань 

Визначення, на основі комплексного аналізу зовнішнього і 
внутрішнього середовища, обмежень в діяльності підприємства, 
погроз і можливостей, перспектив розвитку. 

Аналіз 
стратегічних 
альтернатив і 
вибір стратегії 

Групи критеріїв вибору альтернатив: реакція на можливості / 
погрози зовнішнього середовища; отримання конкурентних 
переваг; відповідність цілям підприємства; реальність стратегії; 
врахування взаємозв'язків з іншими стратегіями підприємства 
(стратегіями різного рівня); відповідність стратегічним, 
фінансовим цілям і обмеженням. 

Планування 
реалізації 

Розробка детального плану втілення у реальність обраної 
стратегії з визначенням термінів поетапної реалізації та 
очікуваних результатів. 

Реалізація 
стратегічних 
рішень 

Здійснюється у напрямках: 1) використання адміністративних 
важелів; 2) за допомогою економічних важелів, шляхом 
формування бюджету, застосування системи показників та 
управління за цілями. 
Важливо, щоб всі стратегічні рішення були доведені до 
конкретних виконавців у вигляді затверджених планів, наказів, 
розпоряджень і інших організаційних документів. 

 

Однією з обов'язкових умов ефективності вищезазначеного процесу є 

вибір і реалізація стратегії по кожній стратегічній зоні господарювання 

підприємства - певному сегменті середовища, на якому підприємство здійснює 

або має намір здійснювати свою діяльність. 

Формуючи конкурентну стратегію, компанія повинна враховувати: 

-  переваги та недоліки існуючої стратегії компанії, хоча при цьому можливі 

такі труднощі: інформація для оцінки стратегії може бути недоступною, 

несвоєчасною; існують розбіжності в питанні, за якими критеріями оцінювати 

стратегію; може виникнути опір дуже пильній оцінці стратегії; 

- сутність і потужність п'яти конкурентних сил, масштаби діяльності 

конкурентів; структуру конкурентного оточення (відсутність явних лідерів; 

домінування декількох компаній; наявність монопольного тиску на ринок); 

- розміри та сферу діяльності (стандартний чи спеціалізований бізнес; масове, 

серійне чи дрібне виробництво; інноваційна діяльність); 
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- динамічні характеристики ринку (новий швидкозростаючий ринок, ринок в 
період уповільнення зростання, ринок в період застою) з метою адаптації 
стратегії конкуренції до особливостей різних етапів життєвого циклу; 
- ситуацію в галузі (конкуренція в нових і швидкозростаючих галузях; 
конкуренція в галузях, що знаходяться у стадії зрілості; конкуренція в галузях, 
що знаходяться в стані стагнації і спаду; конкуренція в роздроблених галузях; 
конкуренція на міжнародних ринках); 
- конкурентний статус компанії, ступінь її домінування на ринку, що 
обумовлює виокремлення чотирьох конкурентних позицій для: аутсайдера 
ринку; фірм, що мають слабку і сильну конкурентні позиції; лідера ринку; 
- специфіку цілей і наявність ресурсів, що дозволяє виокремити конкурентні 
стратегії, засновані на ролях, які грають фірми на цільовому ринку: ролі лідера 
ринку, претендента на лідерство, послідовника і компанії, обслуговуючої 
ринкову нішу. 

За час свого існування компанії проходять чотири стадії орієнтації: 
орієнтація на товар, звертаючи мало уваги на споживачів і конкурентів; 
орієнтація на споживачів і звернення уваги на своїх конкурентів; концентрація 
на конкурентах; орієнтація на ринок в цілому, приділяючи увагу і споживачам, і 
конкурентам. У наш час при розробці конкурентних стратегій компанії повинні 
бути орієнтованими на ринок, при цьому уважно спостерігаючи як за своїми 
споживачами, так і за конкурентами. 

Незалежно від позиції на ринку, компанія повинна: 
-          уважно стежити за своїми конкурентами, обираючи найбільш ефективну 
конкурентну стратегію і постійно коригуючи її відповідно до швидких змін 
конкурентного середовища; 
-          спостерігати за споживачами і шукати новаторські методи підвищення 
споживчої цінності своїх товарів або послуг, порівняно з конкурентами [1]. 

Розробка стратегії та необхідність її коригування під час реалізації 
повинно базуватися на інформації з різних джерел, що відображає: погляди й 
очікування акціонерів, власників і менеджерів компанії; глобальні тенденції в 
галузі, на вітчизняному та світовому ринках; погляди та очікування галузевих 
експертів, вітчизняних і зарубіжних аналітиків. 
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Результатами реалізації стратегій, а отже, і економіки на підприємствах, 

повинні стати досягнення ними високих науково-технічних рівнів, зростання 

ефективності виробництва, а отже, і бізнесу, якісно кращих рівнів 

ресурсозбереження й екологізації діяльності. Правильно обрана та адекватно 

змістовно наповнена стратегія інновацій як певний стратегічний набір усіх 

рішень щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства є запорукою 

тривалого успіху будь-якого підприємства, засобом забезпечення його 

конкурентоспроможності та конкурентостійкості [5]. 

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності пов’язано з розробкою 

та вибором відповідних стратегій, формування й коригування яких відбувається 

практично постійно. Конкурентна стратегія, являючись базою для 

обґрунтування можливостей загальної стратегії, задає параметри стратегічного 

набору, а всі інші складові набору є їх засобами. Дана стратегія визначає 

конкурентну позицію підприємства на міжнародних ринках і, відповідно, лінію 

поведінки, яка знаходить вираження в орієнтації діяльності підприємства та 

потребує детального аналізу та планування. Таким чином, розробка ефективної 

конкурентної стратегії в умовах глобалізації для всіх підприємств є важливою 

необхідністю і має безперечну практичну цінність. 

Список використаних джерел: 

1. Дуброва О.С. процес розробки та реалізації конкурентної стратегії 

підприємства [Електронний ресурс] / Дуброва О.С. // "Ефективна економіка". – 

2010. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=274. 

2. Миронов М Г. Ваша конкурентоспособность. - М.: Изд-во «Альфа-

Пресс», 2004. -160 с. 

3. Оберемчук В. Ф. Формування та реалізація ефективних стратегій 

розвитку бренда як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / 

В. Ф. Оберемчук. // Агросвіт. – 2012. – №18. – С. 17–21. 

4. Теоретичні освнови конкурентної стратегії підприємства / За заг. ред. д-

ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Тищенка О. М. – ІНЖЕК, 

2006 - 384 ст. 



247 
 

5. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / 

С.М. Клменко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабаcь, О.С. Дуброва,                

А.В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с. 

 

УДК 656.073 

В.В. Харжевська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його 

діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх 

підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів 

досягнення таких цілей. Планування об'єднує структурні підрозділи 

підприємства спільною метою, надає всім процесам однонапрямленості і 

скоординованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати 

наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні 

завдання управління. 

Ключові слова: планування, фінансове планування, контролінг, оперативне 

планування, прогнозування, ефективність планування. 

За нових умов господарювання підприємство самостійно здійснює весь 

комплекс планової роботи. Надання самостійності підприємству означає не 

тільки відмову від повної регламентації "зверху" всієї його діяльності і надання 

підприємству широких прав щодо визначення та реалізації виробничої 

програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення 

важливості безперервного вивчення ринку та готовності нести відповідальність 

за кінцеві результати господарювання. 

Усе це має відбитися в планах діяльності підприємства. Відкрита система 

підприємства як його нова якість за ринкових умов і пряма залежність від 
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взаємодії попиту та пропонування зумовлюють необхідність створення системи 

планування та управління підприємством, здатної швидко й ефективно 

реагувати на ринкові потреби. 

Поряд із загальними принципами управління та планування (оскільки 

останнє є функцією першого) існують і специфічні принципи планування, а 

саме: цільова напрямленість (цілепокладання), системність, безперервність, 

збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкта та 

предмета планування. 

Принципи та види планування 

Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей 

(цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Чітко 

визначені кінцеві цілі є вихідним пунктом планування. Беручи загалом, 

виокремлюють п'ять основних цілей (або груп цілей) підприємства: 

1. господарсько-економічну, зумовлену вимогами забезпечення високої 

ефективності виробничої системи, випуску суспільне необхідної 

конкретної продукції; 

2. виробничо-технологічну, що відображає основне функціональне 

призначення підприємства — випуск певної продукції належної якості; 

3. науково-технічну, тобто постійне прискорення науково-технічного 

прогресу, що матеріалізується в постійному поліпшенні продукції та 

оновленні технічної бази виробництва; 

4. соціальну — якомога більш повне забезпечення матеріальних і духовних 

потреб працівників підприємства; 

5. екологічну — забезпечення вимоги відтворюваності ресурсів та 

виготовлення екологічно безпечної (чистої) продукції. 

Ефективність і реальність планів значною мірою залежить від ступеня 

реалізації принципу системності. Цей принцип передбачає, щоб планування 

охоплювало всі сфери діяльності підприємства, усі тенденції, зміни та зворотні 

зв’язки в його системі. 
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Важливою проблемою та вагомою передумовою реалістичності планування 

є забезпечення його безперервності. Принцип безперервності означає: 

1. підтримування безперервної планової перспективи, формування й 

періодичну зміну горизонту планування, що залежить від загальних 

соціально-політичних та економічних передумов, темпів науково-

технічного прогресу в галузі, тривалості впливу управлінських рішень, 

вірогідності передбачення майбутнього; 

2. взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; 

3. своєчасне коригування перспективних і поточних планів, виходячи із 

держаних сигналів щодо зовнішніх (регіон, економіка в цілому) та 

внутрішніх усередині самого підприємства) зміну мов господарювання. 

Однією із найважливіших вимог до планових рішень є забезпечення 

оптимальності використання застосовуваних ресурсів. 

Використання ресурсів підприємства має орієнтуватись на потреби, умови та 

кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, запровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, максимально повну реалізацію наявних резервів 

як суто виробничих, так і організаційних тощо. 

Важливою якісною характеристикою плану є його збалансованість, тобто 

необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємозв’язаними розділами 

й показниками плану. Збалансованість — це визначальна умова 

обґрунтованості планів, реальності їхнього виконання. Головним її проявом є 

відповідність між потребами в ресурсах та наявністю таких. 

За ринкових умов, коли постійно змінюється зовнішнє й внутрішнє 

середовище діяльності підприємства, украй важливо створити передумови для 

адекватної динамічної збалансованості та мобільності виробництва. Навіть 

ідеально збалансований за його складання план не гарантує, що в процесі 

виконання не виникне диспропорцій під впливом різноманітних чинників. 

Принцип збалансованості потребує також планування ресурсного забезпечення 

можливості швидкої та адекватної реакції на зміни в умовах господарювання. 

Система оперативного планування 
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Оперативне планування є, з одного боку, завершальною ланкою в системі 

планування діяльності підприємства, а з іншого — засобом виконання довго-, 

середньо- та короткострокових планів, основним важелем поточного 

управління виробництвом. 

У процесі оперативного планування здійснюється детальна розробка 

планів підприємства та його підрозділів — окремих виробництв, цехів, 

виробничих дільниць, бригад, навіть робочих місць — на короткі проміжки 

часу (місяць, декаду, робочий тиждень, добу, зміну). При цьому розробка 

планів органічно поєднується з вирішенням питань організації їхнього 

виконання та поточного регулювання виробництва. 

Оперативне планування поєднує два напрямки роботи. Перший напрямок, 

у рамках якого розробляються оперативні плани та графіки виготовлення й 

випуску продукції, називається календарним плануванням. 

Другий напрямок включає роботи, що необхідні для безперервного 

оперативного обліку, контролю та регулювання виконання оперативних планів 

і ходу виробництва. Цей напрямок дістав назву диспетчеризації. 

У процесі оперативного планування треба розв'язувати такі головні 

завдання: 

1. забезпечення виконання плану виробничої діяльності (випуск планової 

продукції в заплановані строки) за ритмічної роботи всіх підрозділів 

підприємства; 

2. установлення оптимального режиму роботи підприємства, що сприятиме 

найбільш ефективному й повному використанню устаткування та робочої 

сили; 

3. максимальне скорочення тривалості виробничого циклу та обсягів 

незавершеного виробництва. 

Суть оперативного планування 

Оперативне планування здійснюється в масштабі всього підприємства як 

цехове (міжцехове), а для окремих цехів — у розрізі дільниць і робочих місць 

(внутрішньоцехове). 



251 
 

Міжцехове оперативне планування має на меті забезпечити 

скоординовану діяльність і необхідні виробничі пропорції між цехами 

підприємства згідно з послідовністю технологічних процесів (заготівельних, 

обробних, складальних) та з урахуванням цехових функцій — основні, 

допоміжні, обслуговуючі, побічні. Але головним завданням міжцехового 

оперативного планування має бути погодження номенклатури заготовок, 

деталей, вузлів та строків їхнього пересування між цехами (виробництвами). 

Внутрішньоцехове оперативне планування включає розробку 

календарних планів виробництва для дільниць та контроль їхнього виконання, 

розподіл робіт за дільницями, доведення до робочих місць, оперативне 

регулювання виробничих процесів. 

У практиці господарювання розрізняють три основні системи 

оперативного планування: подетальну, комплектну та на замовлення. Вибір 

системи оперативно-виробничого планування залежить від типу виробництва, 

складу й особливостей продукції тощо. Перевагу віддають тій системі, яка дає 

змогу найбільш ефективно вирішувати завдання оперативного планування. 

Подетальна система за планово-облікову одиницю бере деталь певного 

найменування. Залежно від особливостей інших елементів та організації самого 

процесу оперативного регулювання найпоширенішими різновидами 

подетальної системи є: 

1. складська система, коли рівень завантаження та рівномірність випуску 

продукції визначаються через наявність складських запасів певних 

розмірів. Ця система корисна за великої кількості застосовуваних для 

виготовлення продукції стандартних (уніфікованих) вузлів та деталей; 

2. система планування за нормами технологічних запасів, яка передбачає 

встановлення постійної насиченості всіх стадій виробничого процесу 

необхідними запасами напівфабрикатів (деталей, вузлів) і суворе 

дотримання розрахункового рівня цих запасів для кожного цеху. Ця 

система застосовується за серійного та великосерійного виробництва; 
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3. система планування за строками подачі, в основу якої покладаються 

встановлені строки запуску та випуску партій деталей з урахуванням 

технологічних запасів і строків міжцехових подач. За умов серійного та 

великоссрійного виробництва строки можна переглядати щоразу за 

розробки оперативних планів. У масовому виробництві встановлюються 

стандартні строки; 

4. система планування за тактом потоку базується на синхронізації 

діяльності всіх виробничих підрозділів і встановленні єдиного такту 

випуску готової продукції. Така система застосовується в масовому 

виробництві з широким використанням поточних методів організації 

виробничих процесів. 

Комплектна система відрізняється від інших тим, що в ній за планово-

облікову одиницю беруть об'єднаний за певними ознаками комплект деталей 

(вузлів). Найбільш поширеними її підсистемами є комплектно-вузлова, 

комплектно-групова, машинокомплектна. 

Комплектно-вузлова підсистема за планово-облікову одиницю бере вузловий 

комплект, до якого входять деталі одного складального вузла. Ця система 

характерна для виробництва складної продукції з тривалим виробничим 

циклом. 

Комплектно-групова підсистема може застосовуватись тоді, коли 

виготовляються деталі (вузли), що обробляються за такою самою технологією, 

мають таку саму періодичність запуску-випуску та ті самі строки подачі на 

наступну стадію. 

Машинокомплектна підсистема — є найпростішою, тому що її планово-

обліковою одиницею є машинокомплект, тобто повний комплект деталей, що їх 

виробляє той або той цех для певного виробу (машини). Ця система може 

застосовуватись у виробництві нескладних виробів, із невеликою кількістю 

деталей. 
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Система оперативного планування на замовлення характеризується 

встановленням конкретних строків запуску-випуску виробів за кожним 

замовленням. Замовлення і є планово-обліковою одиницею для підприємства в 

цілому. 

Для окремих цехів такими є комплекти деталей, вузлів для певних 

замовлень. Застосовується ця система в одиничному та дрібно-серійному 

виробництвах, де практикуються дрібні й різноманітні замовлення, її 

особливість полягає в тім, що охоплюється весь процес виконання замовлення: 

від підготовки виробництва до випуску готового виробу. 

Розробку та реалізацію оперативного плану здійснює диспетчерська 

служба (виробничо-диспетчерський відділ) підприємства. На неї (нього) 

покладено завдання: забезпечити виконання графіків виробництва в усіх 

підрозділах; контролювати ритмічне й достатнє завантаження всіх робочих 

місць; запобігати простоям або принаймні своєчасно їх виявляти та швидко 

усувати; використовувати технологічні та страхові запаси в разі виникнення 

перебоїв у виробництві. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ  

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто підходи до визначення сутності продуктивності праці, її 

значення для ефективного функціонування підприємства. Проаналізовано 

фактори та підходи до підвищення продуктивності праці в сучасних умовах. 

Визначено основні параметри ефективності та зазначено можливі шляхи її 

підвищення. 

Ключові слова: продуктивність праці, ефективність, трудові ресурси, робоча 

сила, заробітна плата, резерви підвищення продуктивності праці.  

 Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих 

функцій в умовах вітчизняних ринкових реалій є раціональне використання 

трудових ресурсів на всіх рівнях національної економіки, що сприятиме 

виготовленню конкурентоспроможної продукції, поліпшенню економічної 

діяльності і зростанню прибутків працівників. Реалізація цих завдань є 

неможливою без підвищення продуктивності та ефективності праці.  
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 Сьогодні ефективне використання персоналу на підприємстві здебільшого 

залежить від розроблених систем та чинників, спрямованих на підвищення 

продуктивності праці, яка являє собою співвідношення основних результатів 

діяльності підприємства до затрат праці персоналу на її здійснення.  

 На даний момент показник продуктивності праці в Україні відтиснутий 

такими фінансовими інструментами, як прибуток, рентабельність, заробітна 

плата тощо. Відсутність явної залежності між прибутком і продуктивністю, 

особливо в короткостроковому періоді, привели до незатребуваності цього 

показника в практичній діяльності. Так, зміна продуктивності праці й прибутки 

не завжди йдуть в одному напрямку. Прибуток може бути отриманий за 

рахунок цінового фактору й при зниженні продуктивності праці, а висока 

продуктивність не завжди супроводжується зростаючим прибутком, якщо 

товар, зроблений навіть умілою працею, не користується попитом. Тому, 

питання значення продуктивності праці та необхідності її підвищення для 

забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів набуває 

особливої актуальності на сьогодні.  

 Питання виявлення резервів росту продуктивності праці досить широко 

досліджені в працях таких зарубіжних вчених-економістів: А.Є. Аврутіна,       

Ю.Д. Борисова, В.М. Зарубіна, Я.М. Купермана, К. Маркса, А. Сміта,                

А.А. Френкеля та ін., а також у працях вітчизняних науковців, а саме:                

Н.М. Бондар, І.В. Голодець, Є.Й. Заблоцького, Б.М. Литвина, Б.А. Писаренко, 

І.А. Попова, А. Ревенко, Н.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, Юхименко П.І. та ін. 

Проте, незважаючи на значний обсяг проведених попередніх досліджень, ряд 

теоретичних і практичних питань донині залишаються вирішені частково або є 

дискусійними.  

 Основна мета даної статті – дослідити сутність, зміст продуктивності 

праці як економічної категорії , резерви її підвищення та вплив на ефективність 

діяльності підприємства.  
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 Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Праця 

була і залишається головним джерелом матеріального та духовного достатку, 

умовою життя і розвитку суспільства.  

 Основною проблемою економічної теорії і господарської практики є 

аналіз співвідношення результатів і витрат, що в загальному розумінні 

називається ефективністю. На думку Писаренко Б.А. узагальнюючим 

показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, 

що, як і всі показники ефективності, характеризує співвідношення результатів 

та витрат, у даному випадку – результатів праці та витрат праці [2, с.113].  

 Значний вклад у дослідження категорії продуктивності праці здійснив 

основоположник класичної школи Адам Сміт. Основні його ідеї викладені у 

праці „Дослідження про природу і причини багатства народів”. На думку  

 А. Сміта зростання продуктивності праці внаслідок її спеціалізації 

зумовлюється:  

 1) збільшенням вправності робітника;  

 2) збереженням часу, який витрачається в процесі переходу від одного 

виду праці до іншого;  

 3) винаходом і застосуванням механізмів, які полегшують працю і дають 

змогу одному робітникові виконувати працю кількох [5, с.583].  

 Загалом, продуктивність праці є важливим трудовим показником. Від її 

рівня і динаміки залежить чисельність працівників, рівень і фонд оплати праці, 

обсяг випуску продукції тощо.  

 Продуктивність праці є динамічним показником, тобто постійно 

змінюється під дією різної кількості чинників. Вся сукупність факторів по 

різному впливає на зміну рівня та динаміки показника продуктивності праці, 

крім того, впливають різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини.  

 Вперше сформував і систематизував основні засади класифікації факторів 
зростання продуктивності праці К. Маркс. Він вважав, що зростання 
продуктивності праці зумовлене багатьма обставинами, а саме: середнім 
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ступенем кваліфікації робітника, рівнем розвитку науки і техніки, поділу та 
кооперації праці, ефективністю засобів виробництва, природними умовами                
[5, с. 585].  

 На відміну від факторів, резерви підвищення продуктивності праці 
являють собою можливості економії робочого часу у виробництві на основі 
трудових зусиль колективу підприємства. Підвищення продуктивності праці 
досягається або збільшенням виробництва продукції при тих же затратах 
робочого часу, або зниженням затрат робочого часу на одиницю продукції 
(трудомісткості).  

 Вітчизняний науковець Писаренко Б.А. розглядає резерви підвищення 
продуктивності праці як невикористані можливості економії затрат праці (як 
живої, так і уречевленої) за рахунок дії тих чи інших чинників (удосконалення 
техніки, технології, поліпшення організації праці тощо). Резерви тісно пов’язані 
з чинниками зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший чинник 
розглядати як можливість, то використання пов’язаного з ним резерву – це 
процес перетворення можливості у дійсність. Кожній групі чинників зростання 
продуктивності праці відповідає аналогічна група резервів, а саме резерви 
кращого використання матеріально-технічних засобів виробництва і робочої 
сили та резерви кращого поєднання їх у трудовому процесі [2, с.116].  

 Питання підвищення продуктивності праці потребує системного підходу, 
тобто кардинальних змін, суттєвого вдосконалення факторів, що обумовлюють 
продуктивність. Потрібно розробляти пошук резервів підвищення ефективності 
праці шляхом мобілізації її факторів: інтенсифікації виробництва, освоєння 
ресурсо- та енергоощадних технологій, удосконалення організації праці та 
механізму розрахунку. Для вирішення цього питання можна користуватися 
такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та моральні фактори 
підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на результати 
виробничої діяльності.  

 За класифікаційною схемою І.А. Попова чинники впливу на 
продуктивність праці виділені в чотири основні групи: технічний прогрес та 
інтенсифікація виробництва; природні; організаційно-господарські та 
соціально-економічні [3, с.118].  
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 Крім того, за рівнем керованості окремі науковці виділяють наступні 

групи факторів: ті, якими може керувати суб’єкт господарювання (умови праці, 

мотивація, організація, управління, інновації тощо); ті, що знаходяться поза 

сферою керування суб’єкта господарювання (ринкові відносини, політична 

ситуація, інфраструктура, конкуренція, соціальні цінності тощо).  

 Схожа класифікація факторів продуктивності праці в економічній 

літературі зустрічається у Н.М. Бондар:  

 – зовнішні – такі, що об’єктивно перебувають за межами впливу 

підприємства (наприклад, вимоги чинного законодавства в галузі праці, 

ринкова інфраструктура, макроструктурні зрушення в економіці країни тощо);  

 – внутрішні – ті, на які підприємство може безпосередньо впливати 

(наприклад, характер продукції, технологія виробництва, рівень кваліфікації 

персоналу, безперебійність постачання ресурсів тощо) [1, с. 400].  

 Для повноти у класифікацію чинників продуктивності праці за змістом 

доцільно виділити соціально-психологічні фактори, до яких слід віднести 

наступне: лідерські якості керівника, управління групами, конформізм, 

ефективне управління конфліктними ситуаціями, психологічний підбір та 

підготовка кадрів тощо.  

 Узагальнюючи, можна побудувати наступну класифікацію чинників 

підвищення продуктивності праці.  

1.За змістом Природні  

 Соціально-економічні  

 Організаційно-економічні  

 Матеріально-технічні  

 Соціально-психологічні  

 Організаційно-господарські  

 2. За рівнем керованості Зовнішні  

 Внутрішні  

 3. За рівнем планування Рівень держави  

 Рівень галузі  
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 Рівень підприємства  
 4. За рівнем аналізу планування показників Структурні зміни у 

виробництві  
 Підвищення технічного рівня виробництва  
 Удосконалення організації виробництва й праці  
 Зміна обсягів виробництва продукції  
 Ведення у дію та освоєння нових об’єктів  
 5.Соціально-психологічні фактори Лідерські якості керівника  
 Управління групами  
 Конформізм  
 Психологічний підбір  
 Підготовка кадрів  
 Узагальнюючими показниками, які характеризують рівень продуктивності 

праці на підприємстві, є прибуток та витрати. Саме аналіз цих показників може 
дати повну картину продуктивності праці і ефективность діяльності 
підприємства.  

 Аналіз сутності категорії продуктивність праці та методичних підходів до 
її визначення засвідчує, що роль праці та її продуктивності займає важливе 
місце в розвитку соціально-економічного життя суспільства, оскільки дана 
категорія являється найбільш загальним та універсальним показником, що 
відображає ефективність використання людських ресурсів.  

 В умовах посиленої конкуренції на ринках товарів, послуг і праці 
великого значення набуває питання підвищення продуктивності праці на 
підприємствах. Резерви підвищення продуктивності праці безмежні, як і 
науково-технічний прогрес, удосконалення організації виробництва, праці й 
управління. Тому доцільно в кожний конкретний період використовувати саме 
ті резерви, що дають максимальну економію праці за мінімальних витрат.  

 Отже, продуктивність – це показник результативності та ефективності 
виробництва, що характеризує випуск продукції в розрахунку на одиницю 
використаних ресурсів та факторів виробництва. За рахунок факторів та 
резервів підвищення продуктивності праці можна викликати зростання 
економічної ефективності підприємства.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

У статті висвітлено необхідність здійснення управління і причини виникнення 

ризику неплатоспроможності підприємства. Зазначено традиційний спосіб 

управління, а також запропоновані певні заходи для покращення управління 

ризиком неплатоспроможності на підприємстві і описані можливі наслідки 

нехтування даним ризиком. 

Ключові слова: неплатоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, 

ризик, чистий грошовий потік. 

За сучасних умов посилюється вплив ризиків на ефективність діяльності 

будь-якого підприємства. За цих умов підвищується значення врахування 

ризиків, які стають постійними супутниками підприємницької діяльності і є 



261 
 

чинниками поступального розвитку економічної системи в цілому та кожного 

конкретного підприємства зокрема (в разі відповідального підходу до 

управління ризиками). Ринкові умови господарювання вимагають від 

економічних суб'єктів дотримання вимог щодо платоспроможності та 

ліквідності, їхнє практичне значення обумовлене необхідністю повного та 

своєчасного виконання зобов'язань, забезпечення діяльності підприємств 

ліквідними активами, здатними в будь-який час покрити обсяг зобов'язань. 

Саме через це і постає необхідність управління ризиком неплатоспроможності 

підприємства і пошуку шляхів удосконалення цієї діяльності. 

Необхідність управління і контролю ризику неплатоспроможності 

підприємства розглядають зарубіжні та  вітчизняні вчені. Велику увагу 

питанню управління ризиком неплатоспроможності приділено у працях                

Л. Ремньової, Н. Хлістунової, Н. Давиденко, Є. Іоніна І.М. Диби,                

А.В. Ігнатенко, В.Г.Кабанова, І.О. Харченко, І.В. Чехової, І.Т. Балабанова,                

М.С. Клапківа, В.В. Шахова Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Шимінової,                

В.С. Щербини, В. Янішена, Р. Дж. Хобарта, Б. Едвардса, Т. Райса, Б. Койлі,  та 

інших авторів.   Метою статті є дослідження причин виникнення 

ризику неплатоспроможності підприємства та пошук можливих шляхів 

покращення управління ним. 

   Ризик неплатоспроможності, як і ризик порушення фінансової стійкості, 

також відноситься до числа найбільш небезпечних для підприємства, так як 

створює безпосередню загрозу його банкрутства. Цей ризик викликається 

недостатністю грошових активів підприємства (його грошових коштів та їх 

еквівалентів). Розмір залишку грошових активів, яким оперує підприємство в 

процесі своєї операційної діяльності, повністю визначає рівень його абсолютної 

платоспроможності (готовність підприємства негайно розрахуватися по всім 

своїм невідкладним фінансовими зобов'язаннями), а також суттєво впливає на 

рівень його проміжної та поточної платоспроможності.[3] 

З урахуванням ролі грошових активів в забезпеченні платоспроможності 

підприємства організується процес управління ними. При здійсненні цього 
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управління слід врахувати, що вимоги забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства визначають необхідність створення високого 

розміру грошових активів, тобто переслідують цілі максимізації їх середнього 

залишку в рамках фінансових можливостей підприємства. З іншого боку, слід 

врахувати, що грошові активи підприємства в національній валюті при їх 

збереженні в значній мірі схильні до втрати реальної вартості від інфляції; крім 

того, грошові активи в національній та іноземній валюті при зберіганні 

втрачають свою вартість у часі, що визначає необхідність мінімізації їх 

середнього залишку. Ці суперечливі вимоги повинні бути враховані при 

здійсненні управління грошовими активами, що у зв'язку з цим набуває 

оптимізаційний характер. 

Сьогодні дуже гостро постала проблема неплатоспроможності багатьох 

вітчизняних підприємств. Неплатоспроможність одного підприємства 

позначається на виникненні ризику неплатоспроможності інших, а також на 

можливості підприємств вчасно видавати заробітну плату. Відтак це впливає і 

на платоспроможність рядових покупців. 

Як негативне явище, що сприяє розвитку ризику неплатоспроможності, 

можна відмітити постійний зріст загальної суми як дебіторської, так і 

кредиторської заборгованості між підприємствами та установами України. 

Для ефективного управління фінансовими ризиками необхідно чітко 

визначити джерела їх утворення та розробити дієві заходи для запобігання 

негативним наслідкам та зниження несприятливого впливу фінансових ризиків. 

Основними причинами виникнення вищезгаданого ризику є: 

-       відсутність послідовного довгострокового планування, що гальмує 

виробничо-господарські процеси підприємств; 

-       неритмічність і недостатність фінансування державних підприємств 

та відсутність і важко доступність фінансових ресурсів для приватних 

організацій, що не дає змоги виконувати заплановані обсяги робіт щодо 

виробничо-господарської діяльності та розвитку; 
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-       неліквідність запасів і готової продукції, що зменшує обсяг його 

обігових коштів; 

-       відсутність кваліфікованого персоналу середнього рівня управління. 
-       високий рівень корупції; 
-       бюрократичність в управлінні; 
-   значний рівень дебіторської і кредиторської заборгованості між 

підприємствами; 
-    негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи для економіки 

країни; 
-       висока інфляція; 
-       низький рівень інноваційної активності підприємств, тощо. 
У результаті зростання неплатежів посилюється спад виробництва. 

Внутрішній ринок гине через незабезпеченість коштами при тому, що попит 
залишається незадоволеним, а виробничі потужності підприємств-
постачальників не завантаженими. 

Банкрутами можуть стати економічно «здорові» підприємства, що 
потрапили у скрутне фінансове становище через неплатоспроможність своїх 
покупців. Можливість затримки виконання партнерами поточних договірних 
зобов'язань призводить до небезпеки втрат, пов'язаних із порушенням платежів 
і одержанням прибутку підприємством. 

У системі методів керування фінансовими ризиками підприємства і 
ризиком неплатоспроможності підприємства зокрема, основна роль належить 
внутрішнім механізмам їхньої нейтралізації. 

   Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків - система методів 
мінімізації їхніх негативних наслідків, що обираються й здійснюваних у рамках 
самого підприємства [2, 136]. 

При виявленні ризику неплатоспроможності підприємства слід звертати 
увагу саме на управління ліквідністю підприємства, адже управління нею 
дозволяє уникнути тимчасової, а нерідко й досить тривалої 
неплатоспроможності. Воно полягає в гнучкому та оперативному плануванні та 
координації виплат за борговими зобов'язаннями, грошових надходжень на 
рахунки підприємства. 
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При розробці політики управління ліквідністю активів підприємства 

потрібно враховувати особливості необоротних та оборотних активів як об'єкта 

фінансового управління. Стратегія управління необоротними активами значною 

мірою залежить від ступеню їх ліквідності. При цьому ліквідними вважаються 

ті необоротні активи, які можна у разі необхідності продати за ціною не 

нижчою за ціну придбання за мінусом амортизації. 

Управління ліквідністю оборотних активів підприємства повинно 

обов'язково поєднуватися з управлінням поточними пасивами. При цьому 

визначається чистий оборотний капітал як різниця між поточними активами і 

поточними зобов'язаннями. Чим більший чистий оборотний капітал, тим більша 

частина оборотних активів підприємства фінансується на короткостроковій 

основі, а отже зростає ліквідність активів і зменшується ризик втрати 

неплатоспроможності. 

Для нормального функціонування підприємства необхідно скорочувати час 

переведення в кошти на поточному рахунку засобів, які іммобілізовані у 

запасах сировини, готової продукції та дебіторської заборгованості. Тому при 

розробці політики раціонального управління ліквідністю оборотних коштів 

підприємства окремо розробляється комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення ліквідності та прискорення оборотності окремих видів поточних 

активів (товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, поточних 

фінансових інвестицій). 

Щоб уникнути проблеми неплатежів між підприємствами, які призводять 

до ризиків неплатоспроможності, доцільно вживати такі заходи: відмова від 

фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно високий і не 

відповідає критеріям ефективної фінансової політики підприємства; зниження 

питомої ваги позикових фінансових ресурсів у господарському обороті; 

підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги 

оборотних активів. 
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Шляхи покращення управління ризиком неплатоспроможності 

підприємства ми вбачаємо в провадженні наступних заходів: 

-  Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді. 

Основною метою цього аналізу є оцінка суми й рівня середнього залишку 

грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності підприємства, а 

також визначення ефективності їхнього використання. 

-  Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових 

активів. Таке регулювання проводиться з метою забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства, а також з метою зменшення розрахункової 

максимальної й середньої потреби в залишках грошових активів. 

-  Максімізація чистого грошового потоку. 

- Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку 

грошових активів. 

-  Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами 

підприємства. 

-  Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. 

- Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

рефінансування поточної дебіторської заборгованості. 

- Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією 

поточної дебіторської заборгованості. Такий контроль організується в рамках 

побудови загальної системи фінансового контролю на підприємстві як 

самостійний його блок. 

     Отже, причини виникнення ризику неплатоспроможності підприємства 

можуть бути різними, але головне, що слід відмітити - це те що 

неплатоспроможність одного підприємства може викликати ризик її появи у 

іншого і таким чином може відбуватись ланцюгова реакція по всій країні. 

Необхідність управління даним ризиком на підприємствах України в сучасних 

умовах є очевидною і дуже важливим аспектом їх фінансово-господарської 

діяльності. Нехтування відповідною політикою на підприємстві може 

призвести до його значних збитків або взагалі до банкрутства і наступної 

ліквідації. 
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Саме тому ми рекомендуємо обов'язково здійснювати політику управління 
ризиком неплатоспроможності на кожному суб'єкті господарювання з 
врахуванням вище вказаних шляхів її покращення. Відслідковування, 
прогнозування і аналіз ризику неплатоспроможності в діяльності підприємств 
дозволить попередити, уникнути  або мінімізувати наслідки розвитку 
небажаних подій. 
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 Постановка проблеми. Поняття міжнародної конкурентоспроможності 
інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об`єкту який 
розглядається. Безумовно, критерії, характеристики і фактори динаміки 
конкурентоспроможності на рівні товару, підприємства, корпорації, галузі, 
національного господарства, або нації мають свою специфіку. Можливість 
країни зайняти певне місце в глобальній економічній системі залежить від 
можливостей її підприємств бути конкурентоспроможними на міжнародному 
ринку. Проблема оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств  є 
актуальною сьогодні, адже рівень конкурентоспроможності підприємства 
залежить від низки факторів, що постійно змінюються в умовах економічної, 
політичної та соціальної кризи в Україні.  

Класичними роботами по основам міжнародної конкурентоспроможності 
вважаються роботи Барабась Д.О., Воронкова Т.В. Доброзорова О.В.,                
Доцяк Ю.В., Гудзинський О.Д., Лозинський І.Є.,  Малихіна С.В. Євчук Л.А., 
Саблук П.Т., Саєнко І. В., Тюленєва Ю.В., Хусаінова Б. М., Шпичак О. М.  та 
інші.  Незважаючи на вагомі та численні дослідження проблема 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку 
залишається актуальною і потребує дослідження задля пошуку шляхів 
підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на 
міжнародному ринку. 
 Цілі статті. Цілями статті є дослідження та наукове обґрунтування нових 
концептуальних засад забезпечення конкурентоспроможності українських 
підприємств на міжнародному ринку, аналіз основних методів оцінки 
конкурентоспроможності та факторів, що визначають рівень 
конкурентоспроможності. 
 Виклад основного матеріалу. У ринкових умовах висока 
конкурентоспроможність суб’єктів господарювання є запорукою отримання 
високого і стабільного прибутку. Міжнародну конкурентоспроможність 
підприємства на споживчому ринку слід розуміти, як реальну та потенційну 
спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства вивчати 
попит (ринок), проектувати, виготовляти та реалізувати товари, які по своїм 
параметрам у комплексі більше для споживачів, ніж товари конкурентів. 
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Рис. 1. Фактори, що характеризують можливості пристосування 

підприємства до умов ринкової конкуренції 

У цілому конкурентоспроможність підприємств – це відносна 

характеристика, що виражає відмінності розвитку даного підприємства від 

розвитку конкурентних підприємств за ступенем задоволення своїми товарами 

потреби людей і щодо ефективності виробничо-торговельної діяльності.  

Доцільно визначати фактори, які характеризують можливості 

пристосування підприємства до умов ринкової конкуренції (рис.1) 

Відразу потрібно звернути увагу на одну з суттєвих помилок, які роблять 

підприємства. Вона полягає в тому, що більше зосереджуються зусилля на 

Фактори, що сприяють пристосуванню підприємства до умов ринкової 
конкуренції 
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вид товару та його 
асортимент; 
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щорічних продажів); 

легкість доступу на 
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однорідність ринку; 

конкурентні позиції 
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працюють на даному 

ринку; 
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ь галузі; 

 

можливість технічних 
нововведень у галузі; 

 

конкурентоспроможніст
ь регіону і країни 
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реалізації окремих видів продукції, порівнюючи їх з закордонними аналогами, – 

не завжди кращими, – перевищуючи їх по деяких параметрах. Тому, потрібно 

змінити акценти, перенести центр ваги роботи при вирішенні даної проблеми 

на створення насамперед конкурентоспроможного підприємства на 

міжнародному споживчому ринку. Тільки за таких умов підприємство зможе 

гнучко і ефективно реагувати на запити різних споживачів, задовольняючи їх 

високі вимоги до тієї або іншої продукції. 

 Оцінка конкурентоспроможності підприємства є невід’ємним елементом 

діяльності будь-якого субֹ’єкта господарювання. Визначення 

конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта здійснюється з метою: 

 – розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності; 

 – вибору контрагентів для спільної діяльності; 

 – складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту; 

 – здійснення інвестиційної діяльності; 

 – здійснення державного регулювання економіки [1, с. 193].  

 Виділяють велику кількість методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства, що дозволяють дослідити рівень  конкурентоспроможності за 

якісними (моделі структурного та стратегічного аналізу, методи експертних 

оцінок) та кількісними (розрахункові та розрахунково-графічні методи) 

характеристиками. Зобразимо схематично основні методи оцінки 

конкурентоспроможності (рис.2) 

Якісні методи оцінювання здебільшого мають низький ступінь 

математичної формалізації, їм властива трудомісткість реалізації та 

дискретність оцінки.  

 Кількісні методи дають змогу оцінювати реальні шанси суб’єкта 

господарювання у конкурентній боротьбі за привабливі стратегічні зони 

господарювання та приймати виважені, з тактичного та стратегічного погляду, 

управлінські рішення [3, c.157]. 
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Рис. 2. Методи оцінки конкурентоспроможності  підприємства 
 

Вибір методу оцінки конкурентоспроможності підприємства є одним із 

найважливіших етапів процесу визначення рівня конкурентоспроможності. 

Зазначені у рис.1 методи кардинально відрізняються за своєю сутністю та 

базою формування показників конкурентоспроможності. Використання того чи 

іншого методу оцінки залежить від специфіки підприємства, наявності 

доступної інформації щодо діяльності конкурентів та цілей проведення оцінки.   

 Для визначення рівня міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства об’єктом аналізу є результати зовнішньоекономічної  діяльності 
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підприємства, такі як чистий експорт (імпорт), частка підприємства у світовому 

виробництві та світовому експорті певного виду продукції., частка 

імпортованої продукції на внутрішньому ринку та інші.  

 Серед показників, що найчастіше використовуються для оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств виділяють: індекс відносної 

експортної конкурентоспроможності (Relative Export Advantage Index, RXA), 

індекс відносної залежності від імпорту (Relative Import Penetration Index, RMР) 

та індекс відносних торговельних переваг (Relative Trade Advantage Index, RTA) 

[4]. 

 Індекс відносної експортної конкурентоспроможності визначається як 

відношення частки країни у світовому експорті певного товару до частки даної 

країни в світовому експорті усіх інших товарів. Специфічною рисою даного 

показника є те, що світовий експорт товару завжди визначають як суму 

експорту всіх країн, крім тієї, яку досліджують. Аналогічно із суми світового 

експорту виключають значення експорту того товару, що є предметом 

дослідження, що дає змогу уникнути подвійного рахунку, коли експорт країни 

(товару) є і чисельником, і складовою знаменника. Даний аспект особливо 

доречний, якщо країна має суттєву частку в світовій торгівлі, і досліджуваний 

товар становить значну частину світового експорту. 

 Індекс відносної залежності від імпорту (Relative Import Penetration Index, 

RMР) – подібний до індексу відносної експортної конкурентоспроможності 

показник, об’єктом аналізу при розрахунку якого є імпорт. 

 При розрахунку індексу відносних торговельних переваг одночасно 

враховують показники експорту та імпорту певного товару. Важливість 

використання двох показників зовнішньоекономічної діяльності (експорту та 

імпорту) при обчисленні конкурентоспроможності є досить важливим, 

зважаючи на зростання внутрішньогалузевої торгівлі. Позитивне значення 

даного показника вказує на відносні переваги у зовнішній торгівлі, негативне 

значення – на відносні невигоди [4, с. 2]. 
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Висновки: В процесі дослідження було з’ясовано, що міжнародна 

конкурентоспроможність підприємства слід розуміти, як реальну та потенційну 

спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства вивчати 

попит (ринок), проектувати, виготовляти та реалізувати товари, які по своїм 

параметрам у комплексі більше для споживачів, ніж товари конкурентів. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств є одним із визначальних аспектів 

функціонування вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Аналіз 

основних методів оцінки конкурентоспроможності підприємств та факторів, що 

враховуються при використанні даних методів дозволяє обрати оптимальний 

метод оцінки конкурентоспроможності з урахуванням особливостей процесу 

оцінки: специфіки підприємства, цілей оцінки конкурентоспроможності та 

наявного обсягу інформації. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЛЕВЕРИДЖУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність прибутку підприємства, процес формування 

операційного прибутку, значення левериджу та методи розподілу витрат. 

Стаття присвячена питанням підвищення ефективності структури капіталу  

корпорацій, дослідженню механізмів управління структурою капіталу на 

основі фінансового левериджу. Детально розглянуто взаємозв’язок 

структурних елементів капіталу та інструментів фінансового левериджу, що 

розкриває управлінські можливості для досягнення оптимальної структури 

капіталу корпорації. 

Ключові слова: прибуток, операційний прибуток, дохід (виручка) від реалізації 

продукції, поточний леверидж, операційний леверидж. 

Сучасними нагальними задачами фінансового менеджменту 
транснаціональної корпорації (ТНК) є визначення джерел формування  капіталу 
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корпорацій, активний пошук шляхів приросту капіталу та фінансування 
необхідних обсягів витрат,  забезпечення ефективного управління капіталом 
для стабільної і конкурентоспроможної діяльності підприємства. 

Проблема  формування капіталу має дві складові: перша - ефективне 
співвідношення часток боргу та власних коштів; друга - вибір найбільш 
оптимальних фінансових інструментів для залучення капіталу. Формування 
капіталу відбувається в безперервному процесі адаптації до активних змін 
глобального світового господарства, пристосування до динамічного 
законодавства окремих країн, своєчасного реагування на проблеми соціальних 
та фінансових криз. Разом з тим, рішення про вибір структури капіталу 
неможливо прийняти ізольовано без урахування  показників стратегії 
фінансування, яка враховує ринкову позицію корпорації, майбутні інвестиційні 
потреби, прогнозовані грошові потоки, дивідендну політику, потребу у 
фінансуванні необхідних витрат, очікування акціонерів та інші показники 
активної діяльності компанії. 

Досягнути раціональної структури капіталу можливо за допомогою 
методів оптимізації на основі показників оцінки структури капіталу, зокрема 
фінансового левериджу. Проблеми визначення сутності, змісту і формування 
капіталу розглядалися у науковому доробку видатних учених минулих століть 
(Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Б. Кларк), але саме започаткування 
теорії формування структури капіталу пов’язують з появою робіт М. Міллера і 
Ф. Модільяні (1958 р.). Подальшого розвитку теорія формування структури 
капіталу та його оптимізації на основі показників фінансового левериджу 
набула у роботах  західних фінансистів, таких як Р. Вернон, Дж. Даннінг,                
Д. Ейтман, М. Кессон, Г. Марковіц, Ф. Модільяні, М. Міллер, М. Портер,                
А. Рагман, Дж. Сорос, А. Стоунхіл, А. Фрідман.  

Фінансовий леверидж як механізм управління структурою капіталу 
досліджено в працях вітчизняних вчених Л. Антонюк, О. Білоруса, В. Вергуна, 
З. Луцишин, І. Школи, Ю. Козака, Т. Кальченка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, 
Ю. Макогона, О. Мозгового, С. Мочерного, А. Наконечного, В. Новицького,                
Т. Орєхової, Є. Панченка, А. Поручника, П. Рогача, О. Терещенка,                
А. Філіпенка. 
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В своїх працях економісти  акцентують увагу на оптимальному 
співвідношенні між власним і позичковим капіталом, за якого забезпечується 
найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю  
компанії. Фінансовий леверидж, в свою чергу, характеризує використання 
запозичених засобів, які впливають на зміну коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу. Разом з тим, багато аспектів формування фінансового 
левериджу залишаються недостатньо дослідженими.  

Аналіз існуючих досліджень свідчить, що на сьогодні не існує єдиного 
підходу до найбільш ефективного формування капіталу корпорацій на основі 
показників фінансового левериджу. 

Наявність дискусійних питань дає можливість зробити висновок щодо 
доцільності поглибленого дослідження  механізмів управління капіталом, 
можливостей підвищення їх ефективності, зокрема використовуючи  
інструменти фінансового левериджу. 

На сьогодні економічна теорія не може дати вичерпні відповіді на питання 
щодо кількісного оцінювання вигід і ризиків на основі фінансового левериджу. 
Удосконалення вимагають сучасні інструменти оцінки структури капіталу 
корпорацій, насамперед з урахуванням показників фінансового левериджу.  

Метою статті є обґрунтування застосування фінансового левериджу в  
формуванні  ефективної структури капіталу корпорацій. Визначення ролі 
показників фінансового левериджу в системі управління капіталом. Прийняття 
рішень щодо структури капіталу спричиняє необхідність кількісного 
оцінювання вигід і ризиків, пов’язаних із формуванням фінансового левериджу. 

Фінансовий леверидж характеризує використання  компаніями позикових 
коштів, що впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. 
Іншими словами, фінансовий леверидж – це об’єктивний фактор, який виникає 
із появою позичених засобів у капіталі  компанії, і дозволяє отримувати 
додатковий прибуток на власний капітал. Фінансовий леверидж – прояв 
можливості впливу на рівень прибутковості корпорації, що дозволяє 
цілеспрямовано управляти вартістю компанії. Показник, що відображає рівень 
додаткового прибутку на власний капітал при різній мірі використання 
позикових засобів, називається ефектом фінансового левериджу.  
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В літературі відсутнє єдине бачення визначення фінансового левериджу. 

Одні вчені вважають поняття фінансового левериджу тотожним з поняттям 

фінансового важеля, адже дослівно леверидж з англійської перекладається як 

«дія важеля», інші ж розрізняють ці поняття. Думка  Момота Т.В., на думку 

економістів, є найбільш точною: «Фінансовий леверидж означає використання 

боргів для фінансування інвестицій, а фінансовий важіль – це включення у 

структуру капіталу боргу, який дає постійний прибуток. Тобто фінансовий 

важіль не є тотожним поняттям, а виступає як механізм здійснення фінансового 

левериджу» [15, с.196-197]. За визначенням Джеймса К. Ван Хорна, 

“фінансовий леверидж – це використання залучених коштів із фіксованим 

процентом для зростання прибутку власників звичайних акцій” [6]. 

Також сутність фінансового важеля полягає в тому, щоб посилити вплив 

зміни прибутку на динаміку фінансової рентабельності, тобто у підвищенні 

еластичності фінансової рентабельності відносно прибутку. Фінансовий 

леверидж є механізмом, який характеризує використання  компаніями 

позикових засобів, що впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного 

капіталу.  

Ефект дії фінансового важеля проявляється в прирощенні рентабельності 

власного капіталу за рахунок використання запозиченого капіталу, незважаючи 

на його платність. Коли компанія бере у борг, вона зобов'язується сплачувати 

проценти і в майбутньому погасити суму боргу. Ці проценти вираховуються з 

оподатковуваного прибутку і збільшують його величину для інвесторів. Однак 

чим більше боргів має компанія у структурі капіталу, тим вищий фінансовий 

ризик. Це означає, що, незалежно від рівня доходу від своїх операцій, компанія 

повинна сплачувати як основну суму боргу коли настає термін погашення, так і 

проценти за нього. Попри те, що борги забезпечують фінансовий леверидж, усе 

ж зростає ризик, що проценти за позики стануть дуже високими стосовно 

прибутків  компанії.  
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Саме тому є необхідність розрахунку на підприємстві коефіцієнта 

автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу). Ковальов В.В. 

характеризує коефіцієнт автономії як частку активів підприємства, які 

забезпечуються власними засобами. Диференціал фінансового левериджу  

характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і 

середнім розміром відсотка за кредит. Саме ця складова показує, чи приносять 

залучені кредити прибуток або збитки на власний капітал. 

Додатковий прибуток виявлятиметься тільки у разі позитивного значення 

диференціала. Такий ефект виявлятиметься тільки в тому випадку, якщо рівень 

валового прибутку, що генерується активами  компанії, перевищує середній 

розмір відсотка за використовуваний кредит. При негативному значенні 

диференціала фінансового левериджу використання компаніями позичкового 

капіталу дає негативний ефект, тобто спричиняє втрати. 

Це пов’язано з тим, що і коефіцієнт валової рентабельності активів 

(КВРА), і середня відсоткова ставка за кредит () є відносними показниками. 

Перший показує скільки гривень валового прибутку генерує кожна гривня 

активів  компанії. Другий - скільки гривень процентів виплачує  компанія за 

кожну гривню позикових коштів у формі банківських кредитів. Якщо КВРА 

більше, ніж  – кредити генерують прибуток на власний капітал; якщо КВРА 

менше, ніж  – навпаки: використання кредитів приносять збитки на власний 

капітал. Чим вище позитивне значення диференціала фінансового левериджу, 

тим вище, за інших рівних умов, буде його ефект. У разі негативного значення 

диференціала залучені кредити, замість додаткового прибутку, генеруватимуть 

збитки. Річ у тім, що в цьому випадку, в принципі обслуговування кредитів 

буде проводиться за рахунок власного прибутку. Враховуючи вищевикладене, 

найдоцільніше, при негативному диференціалі, залучати нові кредити в тому 

випадку, якщо вони збільшують валову рентабельність активів до позитивного 

значення диференціала. Це не означає, що не можна залучати кредити при 

негативному значенні диференціалу. Проте, необхідно мати на увазі, що замість 

додаткового прибутку вони генеруватимуть, можливо невеликі, але збитки. 
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В цілому, залучення нових кредитів при негативному значенні 
диференціалу, має сенс лише в тому випадку, коли нові залучені кредити 
підвищать КВРА (шляхом підвищення валового прибутку  компанії, за рахунок 

використання кредиту). У всіх випадках негативного або незначного 
позитивного значення диференціала (при вже наявних запозиченнях) слід 
вживати заходи по збільшенню коефіцієнта валової рентабельності активів за 
рахунок збільшення валового прибутку та зниження суми активів. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що формування від’ємного 
значення диференціала фінансового левериджу завжди призводить до зниження 
коефіцієнту рентабельності власного капіталу. В такому випадку використання  
компаніям позичкового капіталу дає негативний ефект.  

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем, який мультиплікує 
позитивний або негативний ефект, що отримується за рахунок відповідного 
значення його диференціала. При позитивному значенні диференціала будь-
який приріст коефіцієнта фінансового левериджу викликатиме ще більший 
приріст коефіцієнта рентабельності власного капіталу, а при негативному 
значенні диференціала приріст коефіцієнта фінансового левериджу 
призводитиме до ще більшого темпу зниження коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу.  

Знання механізму дії фінансового левериджу на рівень прибутковості 
власного капіталу і рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано 
управляти як вартістю, так і структурою капіталу  компанії. 

Широта практичного застосування механізму фінансового левериджу 
також обумовлюється тим, що цей показник можна розрахувати не тільки в 
цілому, за всім обсягом позичкового капіталу, але і в розрізі кожного з його 
джерел (короткостроковими, довгостроковими кредитам та ін.). 

Необхідно відзначити, що західні економісти вважають оптимальним 

значення фінансового левериджу  на рівні 30-50%. На їх думку, якщо кредит 

приносить менше 30% додаткового прибутку, то залучення таких кредитів не є 

оптимальним рішенням. В той же час при значенні більше 50% - у  компанії 

підвищуються фінансові ризики [14].  
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Отже, дослідження поняття фінансового левериджу як механізму 

управління структурою капіталу дало змогу зробити такі висновки: 

1. Механізм фінансового левериджу є ефективним інструментом 

оптимізації структури капіталу. 

2. Фінансовий леверидж показує, у скільки разів темпи зміни чистого 

прибутку підприємства перевищують темпи приросту його операційного 

прибутку. Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків 

підвищується рентабельність власного капіталу підприємства за рахунок 

залучення позикового капіталу. Нарощення  рентабельності власного капіталу 

може мати місце лише у випадку, коли економічна рентабельність 

використання всього інвестованого капіталу більша від середнього рівня 

фінансових витрат, пов’язаних із залученням позикових коштів.  

3. За допомогою фінансового левериджа менеджери можуть впливати на 

діяльність  компанії. Фінансові важелі управління та фінансові коефіцієнти 

тісно пов'язані між собою. Фінансовий леверидж характеризує пасив балансу, 

відображаючи проблеми структури капіталу. 

4. При суттєвому розкиді величини процентних ставок необхідно 
використовувати середньозважену процентну ставку за всіма кредитами, що 
значно підвищує точність розрахунків. 

5. При розрахунку ЕФЛ необхідно враховувати збільшення КВРА за 
рахунок додаткового прибутку, отриманого від використання цих кредитів. 

Таким чином, проведення розрахунків ЕФЛ може дозволити суттєво 
оптимізувати структуру капіталу та отримати ефект від використання кредитів. 
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Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів для 

фінансового забезпечення функціонування підприємства та досягнення ним  

поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує 

життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів [2, с.51]. 

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення наступних 

основних завдань: 

- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; 

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності; 

- виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, 

бюджетом, банками; 

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування 

виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; 

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 

фінансових ресурсів [4]. 

Кожний проект має бути підданий таким видам аналізу: технічному, 

комерційному, фінансовому, екологічному, організаційному, соціальному, 

економічному, структурному, його бюджетній ефективності. 

Кожний проект має бути підданий таким видам аналізу: технічному, 

комерційному, фінансовому, екологічному, організаційному, соціальному, 

економічному, структурному, його бюджетній ефективності. 

 Технічний аналіз інвестиційного проекту дає змогу виявити техніко-

економічні альтернативи; варіанти місцезнаходження об'єкта; масштаб і обсяг 

проекту; термін реалізації проекту загалом і за фазами; доступність і 

достатність джерел сировини, робочої сили та інших необхідних ресурсів; 

місткість ринку для продукції проекту; витрати на проект з урахуванням 

непередбачених чинників; термін виконання проекту. Перелічені завдання 

розв'язуються з дедалі більшою точністю на стадіях попереднього ТЕО, 

створення технічного та робочого проектів. У процесі технічного аналізу 

уточнюють кошторис і бюджет проекту, а також фізичні й цінові непередбачені 

чинники, що спричинюють додаткові витрати. 
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 Комерційний (фінансовий) аналіз передбачає дослідження витрат і 

результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою 

яких є отримання прибутку. Для фінансового обгрунтування проекту 

використовують показник комерційної ефективності, що визначається 

співвідношенням фінансових витрат і результатів, які забезпечують необхідну 

норму прибутку. Цей показник розраховують як для проекту загалом, так і 

щодо окремих його учасників з урахуванням їхніх внесків у проект. 

 Реалізація проекту супроводжується інвестиційною, операційною та 

фінансовою діяльністю. У межах кожного виду діяльності відбуваються 

приплив і відплив коштів. Різниця між припливом і відпливом коштів від 

інвестиційної та операційної діяльності в кожному періоді здійснення проекту 

називається потоком реальних грошей, а різниця між припливом і відпливом 

коштів від трьох зазначених видів діяльності — сальдо реальних грошей. 

Технічний аналіз інвестиційного проекту дає змогу виявити техніко-економічні 

альтернативи; варіанти місцезнаходження об'єкта; масштаб і обсяг проекту; 

термін реалізації проекту загалом і за фазами; доступність і достатність джерел 

сировини, робочої сили та інших необхідних ресурсів; місткість ринку для 

продукції проекту; витрати на проект з урахуванням непередбачених чинників; 

термін виконання проекту. Перелічені завдання розв'язуються з дедалі більшою 

точністю на стадіях попереднього ТЕО, створення технічного та робочого 

проектів. У процесі технічного аналізу уточнюють кошторис і бюджет проекту, 

а також фізичні й цінові непередбачені чинники, що спричинюють додаткові 

витрати. 

 Комерційний (фінансовий) аналіз передбачає дослідження витрат і 

результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою 

яких є отримання прибутку. Для фінансового обгрунтування проекту 

використовують показник комерційної ефективності, що визначається 

співвідношенням фінансових витрат і результатів, які забезпечують необхідну 

норму прибутку. Цей показник розраховують як для проекту загалом, так і 

щодо окремих його учасників з урахуванням їхніх внесків у проект. 
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 Реалізація проекту супроводжується інвестиційною, операційною та 

фінансовою діяльністю. У межах кожного виду діяльності відбуваються 

приплив і відплив коштів. Різниця між припливом і відпливом коштів від 

інвестиційної та операційної діяльності в кожному періоді здійснення проекту 

називається потоком реальних грошей, а різниця між припливом і відпливом 

коштів від трьох зазначених видів діяльності — сальдо реальних грошей. 

Таким чином, фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 

фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 

досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 

фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. 

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої 

воно змогло б із достатньою точністю оцінити свої поточні та стратегічні 

можливості, при цьому аналітичну роботу підприємства можна поділити на два 

блоки: 

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності; 

2) аналіз фінансового стану підприємства [2]. 

Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства 

здійснюється за такими основними напрямками: 

- аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний 

аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; 

- аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та 

фінансової інвестиційної діяльності; 

- аналіз та оцінка використання чистого прибутку; 

- аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку; 

- аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових 

потоків; 

- аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; 

- факторний аналіз показників рентабельності. 
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Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими 

напрямками: 

- аналіз та оцінка складу та динаміки майна; 

- аналіз фінансової стійкості підприємства; 

- аналіз ліквідності балансу; 

- комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства [1]. 

Комплексний аналіз та оцінка ефективності фінансової діяльності 

підприємств проводиться, як правило, в сім основних етапів. Так, на першому 

етапі приймається рішення про доцільність аналізу та оцінки фінансової 

звітності і перевіряється її готовність до аналізу.  Визначання доцільності 

аналізу проводиться шляхом ознайомлення з аудиторськими  висновками. Мета 

другого етапу – ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це 

необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в даному 

звітному періоді і врахувати при аналізі чинники, вплив яких спричинив зміни в 

майновому і фінансовому становищі організації і які знайшли своє 

відображення в пояснювальній записці. На третьому етапі збирається до аналізу 

та оцінки фінансової діяльності підприємств необхідна інформація та 

перевіряється її точність. На четвертому етапі здійснюється порівняння 

фактичних результатів господарювання з прогнозованими показниками 

звітного року, фактичними даними попередніх років. На п’ятому етапі 

виконується факторний аналіз. На шостому етапі виявляються невикористані 

резерви підвищення ефективності виробництва. Метою сьомого етапу є оцінка 

результатів господарської діяльності і фінансового становища суб’єкта 

господарювання [5, с.269].  

Отже, поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві 

спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення 

підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на 

належному рівні. Адже сьогодні особливого значення набуває своєчасна та 

об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм 

власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними 
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можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки 

на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансової діяльності 

підприємства, визначення її ефективності. 
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Розглянуто та узагальнено основні підходи до аналізу економічного зростання і 

економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу функціонування 

сучасних економічних систем на принципи сталого розвитку. Визначено 
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власного розвитку. 
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 На початку XXI ст. стало очевидно, що суперечності між постійно 

зростаючими суспільними потребами і обмеженими можливостями біосфери 
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щодо їх задоволення ставлять під загрозу подальше існування людини як 

біологічного виду. Проблема майбутнього розвитку цивілізації загалом стала на 

передній план наукового пошуку і суспільної свідомості. Сучасний етап 

цивілізаційного розвитку характеризується намаганням перейти на нову форму 

розвитку системи “суспільство – природа” у межах концепції сталого розвитку, 

яка в англомовному варіанті звучить як «sustainable development». На сьогодні 

ця концепція є предметом дослідження великої кількості наукових статей і 

дискусій та розглядається як альтернатива необмеженому економічному росту, 

що призвів до деградації біосфери. У цьому контексті актуальним є 

дослідження взаємозвязку економічного зростання і економічного розвитку.  

Під сталим розвитком розуміють керований розвиток суспільства, що не 

руйнує своєї природної основи і забезпечує безперервний розвиток цивілізації. 

Вирішальне значення для переходу функціонування економічної системи на 

принципи сталого розвитку має науково-технічний прогрес, який на сучасному 

етапі розвитку людської цивілізації сприяє задоволенню потреб у енергії та 

матеріалах, зменшує залежність розміщення економічних обєктів від 

природних умов і ресурсів [1 – 3].  

Економічний розвиток завжди здійснюється в певних природних умовах, у 

конкретному природному середовищі. Увесь історичний розвиток матеріальної 

культури людської цивілізації тісно пов’язаний із використанням людиною 

природної речовини і природних процесів для задоволення власних 

різноманітних потреб. Як справедливо зазначав В. Вернадський, ані саме життя, 

ані еволюція його форм, не можуть бути незалежними від біосфери, яка є 

єдиноможливим середовищем життя і практичної діяльності людини [4].  

Концепція класичної економічної науки не викликала заперечень аж 

донедавна. Це було зумовлено тим, що необмежене економічне зростання через 

відносно низький рівень розвитку продуктивних сил і можливості 

саморегуляції у біосфері не спричиняли глобальних екологічних змін. І лише 

останнім часом настало усвідомлення необхідності докорінної зміни 

економічних принципів у напрямі врахування екологічного чинника. Таке 
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усвідомлення багато в чому було зумовлено масштабною дестабілізацією стану 

навколишнього середовища в результаті гігантського розвитку продуктивних 

сил, безпрецедентного збільшення чисельності населення, що призвело до 

якісних змін у відносинах природи і суспільства, зростання навантаження на 

екосистеми. Впродовж ХХ ст. було переглянуто низку уявлень про процес 

економічного розвитку, з нових позицій аналізувалися та оцінювалися 

принципові моменти розвитку. Центральною проблемою у цьому плані є 

взаємозв’язок економічного розвитку і економічного зростання. Економічне 

зростання залишається незмінною передумовою зменшення бідності і головною 

метою економічного розвитку [5, 6]. Загалом, економічне зростання – це 

збільшення виробництва і споживання одних і тих же товарів та послуг. 

Більшість моделей росту базуються на тому, що збільшення реального обсягу 

випуску відбувається насамперед під впливом росту основних факторів 

виробництва праці і капіталу. Фактор “праця” звичайно слабко піддається 

впливу ззовні, тоді як величина капіталу може бути скоректована визначеною 

інвестиційною політикою. Як відомо, запас капіталу в економіці скорочується 

на величину вибуття (амортизації) і збільшується за рахунок росту чистих 

інвестицій. Цілком очевидно, що економічний ріст важливий не сам по собі, а 

як основа підвищення добробуту населення, тому якісна оцінка росту часто 

дається через оцінку динаміки споживання.  

Економічний розвиток – це передусім поява чогось нового, невідомого 

раніше (наприклад, залізниць), або, іншими словами, інновація. Впродовж 

перших десятиліть XX ст. проблемами економічного розвитку в умовах 

капіталізму займався Й. Шумпетер, який вперше ввів у економічну науку 

розмежування між поняттями “економічне зростання” і “економічний 

розвиток” [7]. У суспільстві, що переживає економічне зростання, товари і 

гроші рухаються назустріч один одному за визначеними шляхами. Й. 

Шумпетер називав такий рух “циркулярним потоком економічного життя”. 

Економічний розвиток порушує хід циркулярного потоку, зумовлює 

виникнення нових галузей промисловості і припиняє існування застарілих. 
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Наприклад, винахід автомобіля призвів не тільки до створення автомобільної 

промисловості, але й сприяв дуже значним змінам у виробництві сталі, гуми і 

скла. Водночас автомобіль “поховав” кінні заводи і шорні фабрики – 

розведення коней і виготовлення збруї для них із промисловості перетворилося 

на напівкустарне ремесло. У своїх працях Шумпетер відкинув неокласичні 

уявлення про розвиток як поступовий, гармонійний процес. Він стверджував, 

що значне зростання національного продукту відбувається у формі 

дисгармонійних стрибків у результаті освоєння нових інвестиційних проектів. 

Цьому процесу притаманне чергування порівняно нетривалих періодів 

процвітання і депресії.  

Концепція економічного розвитку (що протиставляється економічному 

зростанню) має велике значення, оскільки привносить якісне вимірювання в 

економічну модель і показує значення інноваційного потенціалу, здатного в 

певних випадках компенсувати відсутність значного “економічного зростання” 

або навіть економічну деградацію.  

Центральне місце в цьому процесі займає постать підприємця – людини, 

що діє як новатор. Він може бути ініціатором виробництва нового виробу, 

впровадження нових виробничих методів, відкриття нових ринків, освоєння 

нових джерел сировини, реорганізації тієї чи іншої галузі виробництва. 

Здійснення всіх нововведень такого роду дуже ризиковано, їхні результати 

важко передбачати, тому відповідні дії підприємців є так званими 

“переривчатими імпульсами”, а не поступовим і рівномірним процесом, як це 

представляється в неокласичних уявленнях.  

Із початком фази пожвавлення в ході економічного циклу підприємці із 

допомогою інтуїції і набутого досвіду розпізнають нові можливості для 

отримання прибутків і розробляють заходи їхнього використання, одержуючи 

через банки необхідні фінансові ресурси і з їхньою допомогою здійснюють 

контроль реальних ресурсів. Інші підприємці наслідують їх приклад – і от уже 

новий бум набув сили. З наростанням потоку товарів, що є результатом 

нововведень, настає період “творчого руйнування”, коли деякі фірми з 
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високими витратами, витісняються з певної сфери бізнесу. Виплата раніше 

узятих позик підсилює дефляційні тенденції, що не компенсуються новою 

підприємницькою активністю через те, що ступінь невизначеності і ризику в 

умовах сформованої нерівноваги дуже високий. Припинення новаторських 

зусиль своєю чергою підштовхує дефляційні тенденції і спричиняє депресію. 

Коли процес необхідного пристосування до використання останніх нововведень 

завершується, то досягається нова рівновага, що може стати початком нового 

циклу. Однак ця нова стартова позиція перебуває на більш високому рівні 

прибутку, причому виявляється, що від такого приросту виграють всі основні 

категорії одержувачів прибутку [8].  

Останнім часом дедалі більша увага приділяється поясненню економічних 

причин виникнення екологічних проблем із позицій відмінностей зростання і 

розвитку. Одну з них деякі економісти вважають економічним зростанням. 

Постійний розвиток економіки, нарощування виробничих потужностей, 

зростання ВНП, збільшення випуску продукції – це головні показники, що 

характеризують економічне зростання.  

В умовах науково-технічної революції, що розгорнулася із середини ХХ 

ст., переважним типом розвитку в західних індустріальних країнах стає 

інтенсивний економічний ріст. Водночас, в останні роки виникли серйозні 

сумніви щодо бажаності економічного росту для країн, що вже досягли 

добробуту. Основою цих сумнівів є ряд взаємозалежних аргументів.  

Супротивники економічного росту акцентують увагу на погіршення стану 

навколишнього середовища, повязаного із збільшенням масштабів економічної 

діяльності. Вони стверджують, що індустріалізація й економічний ріст 

породжують такі негативні явища сучасного життя, як забруднення, 

промисловий шум і викиди, погіршення вигляду міст, транспортні затори тощо.  

Прихильники економічного росту стверджують, що економічне зростання 

саме по собі вирішує соціально-економічні проблеми. Однак це твердження не 

можна вважати цілком очевидним. Так, супротивники економічного росту 

вважають, що проблема бідності (нерівність у доходах), власне кажучи, є 
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проблемою розподілу, а не виробництва. Для її вирішення необхідні політична 

сміливість і воля, а зовсім не збільшення суспільного продукту. Тому 

помилковою є думка, що економічний ріст буде засобом вирішення всіх 

проблем соціального розвитку.  

Існують два погляди на взаємозв’язок економічного зростання з 

екологічними проблемами. На думку прихильників економічного зростання, 

його зв’язок із станом навколишнього середовища дуже перебільшений. 

Насправді ці проблеми можна відокремити одна від іншої. Якщо суспільство 

зовсім відмовиться від економічного зростання, зберігаючи ВНП на постійному 

рівні, йому все ж таки доведеться вибирати між різними структурами 

виробництва, і цей вибір впливатиме на стан навколишнього середовища і 

якість життя. Суспільству все ж таки потрібно визначити, чи зберігати 

природну красу лісу, чи вирубувати його на дрова. І якщо ліс був вирубаний, 

необхідно вирішити, чи використовувати деревину для будівництва будинків 

або пустити її на рекламні стенди. Багато економістів, які виступають на захист 

економічного росту як важливої суспільно-економічної мети, вважають, що 

саме економічне зростання забезпечує матеріальний достаток і підвищення 

рівня життя. Економічний ріст пом’якшує протиріччя між необмеженими 

потребами й обмеженими природними ресурсами. В умовах економічного 

росту вибір соціальних цілей стає менш болісним і призводить до менших 

протиріч між різними групами населення. Виникає появляється можливість 

одночасно модернізувати збройні сили, підтримувати інфраструктуру на 

відповідному рівні, здійснювати соціальні програми. Щодо забруднення 

довкілля то прихильники економічного росту вважають, що його зв’язок зі 

станом навколишнього середовища занадто перебільшений – ці проблеми 

можна відокремити. Якщо суспільство зовсім відмовиться від економічного 

росту, зберігаючи ВНП на постійному рівні, йому все-таки прийдеться 

вибирати між різними структурами виробництва і цей вибір буде впливати на 

стан навколишнього середовища і якість життя. Суспільству буде потрібно 

визначитися, чи зберігати природну красу лісу, чи вирубувати його на дрова. І 
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якщо ліс вирубаний, необхідно вирішити, чи використовувати деревину для 

будівництва або будинків, чи пустити її на рекламні стенди.  

Згідно з цим підходом, забруднення є не стільки побічним продуктом 

економічного зростання, скільки результатом неправильного ціноутворення, а 

саме: значна частина природних ресурсів (річки, озера, океани і повітря) 

розглядається як “загальна власність” і не має ціни. Тому ці ресурси 

використовуються надмірно інтенсивно, що погіршує їх стан. Забруднення 

навколишнього середовища є прикладом побічного результату або 

перебільшенням витрат. Вирішення цієї проблеми можливо при введенні 

законодавчих обмежень або особливих податків (“платня за стоки”), щоб 

компенсувати недоліки системи ціноутворення і запобігти нераціональному 

використовуванню природних ресурсів. Прихильники цієї думки не 

заперечують серйозних проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього 

середовища, але вважають, що обмеження економічного зростання їх не 

вирішить. Суть їх позиції: “щоб обмежити забруднення, потрібно обмежити 

саме його, а не економічне зростання” (межі зростання).  

Супротивники економічного зростання передусім стурбовані погіршенням 

стану навколишнього середовища. Вони стверджують, що індустріалізація і 

економічне зростання призводять до таких негативних явищ сучасного життя, 

як забруднення, промисловий шум і викиди, погіршення вигляду міст, 

транспортні затори тощо. Всі ці витрати економічного зростання виникають, 

оскільки виробничий процес лише перетворить природні ресурси, але не 

утилізує їх повністю. Практично все, що залучається до виробництва, з часом 

повертається в навколишнє середовище у вигляді відходів. Чим вагоміше 

економічне зростання і вищий рівень життя, тим більше відходів повинне буде 

поглинути або спробувати поглинути навколишнє середовище. У будь-якому 

достатньо розвиненому суспільстві подальше економічне зростання може 

означати тільки задоволення нагальних потреб при зростанні загрози 

екологічної кризи. Тому деякі економісти вважають, що економічне зростання 

повинне цілеспрямовано стримуватися.  
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До цієї позиції близька “теорія нульового зростання”, що базується на 

вивченні взаємозв’язку зростання народонаселення, виснаження природних 

ресурсів і погіршення навколишнього середовища. Згідно з нею, єдиний вихід 

полягає у припиненні або принаймні стабілізації економічного зростання на 

деякому оптимальному рівні, що не загрожує природним умовам. 
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ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено тенденції розвитку управлінських технологій,  виявлено 

динаміку використання управлінських інструментів з контексті актуалізації 

вирішення проблематиці та завдань розвитку. Представлено результати 

досліджень чинників, пріоритетів і тенденцій розвитку будівельних 

підприємств. Наданий аналіз управлінських технології які використовуються в 

сучасному світі. 

Ключові слова: будівельне підприємство, управлінські технології, еволюція, 

розвиток підприємств, банкрутство, рівень популярності управлінських 

технологій. 

Світова управлінська спільнота за останні десятиліття створила чимало 

інструментів, які сприяють ефективному досягненню довгострокового успіху 

[1]. Проте досвід бізнесової практики застосування управлінських технологій, 

неоднозначність ставлення керівників будівельних підприємств до 

результативності впроваджених інновацій у сфері менеджменту, узагальнюють 

потребу у виявленні чинників вибору методів подолання протиріч 

функціонування будівельних підприємств, напрямів, методів і технологій 

управління їх розвитком. 
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Необхідно наголосити, що дослідження генезису управлінської теорії і 

практики, вивчення підприємницького досвіду використання інновацій у сфері 

менеджменту традиційно викликали пильну увагу науковців. Теоретико-

методологічне підґрунтя інноваційного управління заклали видатні вчені                

Й. Шумпетер, П. Друкер,  Б. Твіс,  Г. Хємєл, Е. Абрахамсон, Дж . Коттер,                

Л. Стіл, Дж. Грейсон та ін [2]. Прикладні аспекти створення інноваційних 

технологій у сфері управління, їх поширення у практику будівельних 

підприємств досліджувалися у працях таких відомих дослідниких, як:                

Т.Х. Девенпорта, Ж.Г. Харріса, М. Клюквіна, В. Первушина, В. Пірогова,                

В. Платова, Н. Ракши, Е. Смірнова, З. Шацької та ін. 

Не зважаючи на активність наукового пошуку у сфері управління 

розвитком будівельних підприємств, слід констатувати, що серед науковців, 

експертів і практиків триває дискусія навколо концептуальних підходів щодо 

ідентифікації чинників розвитку будівельних підприємств, ролі управлінських 

технологій у забезпеченні якісних покращень у компаніях [3]. Відкриті для 

подальших наукових досліджень питання узагальнення практики застосування 

управлінських технологій на українських будівельних підприємствах, мотивації 

впровадження інновацій у сфері менеджменту та їх оцінювання з боку 

керівництва. 

Метою дослідження є узагальнення теоретико-прикладних аспектів 

розвитку управлінських технологій, аналітична оцінка еволюції управлінських 

технологій на зарубіжних і українських будівельних підприємствах у контексті 

діагностування проблематики їх розвитку. 

Зміна джерел і природи конкуренції, які є ключовими чинниками розвитку 

будівельних підприємств, змушують дослідників активізувати пошук тих 

значущих факторів, що спричиняють виникнення суперечностей між зовнішнім 

і внутрішнім середовищем будівельних  підприємств, між бажаним і наявним 

станом економічної системи, між поточними завданнями і стратегічними 

цілями компаній тощо [4]. 
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Спираючись на емпіричні дослідження проблем розвитку понад ста 

американських будівельних компаній, які швидко зростають, Р. Андерсену і 

Дж. Дункелбергу виявили, що найважливішими завданнями для керівництва 

цих підприємств (мірою зниження вагомості) були: 1) збереження темпів 

зростання; 2) необхідність пристосування до мінливості умов ринку[5]; 

3) потреба у навчанні і забезпеченні мотивації співробітників;                

4) утримання персоналу та його розвиток [6]. Порівнюючи відповіді 

керівництва ефективних компаній з оцінками ключових проблем збанкрутілих 

підприємств, дослідники зазначають, що домінантними проблемами при 

виникненні кризових явищ стали: 1) недостатні знання ринку; 2) низька 

продуктивність; 3) неефективність маркетингу і продажу; 4) швидке старіння 

продукції; 5) недостатня поінформованість про конкурентне середо вище;                

6) недостатній обсяг інвестицій і фінансові труднощі. Схожий перелік причин 

банкрутства навели А. Бруно, Дж. Лейдекер, Дж. Хардер [7], які запропонували 

до трійки найвідчутніших бізнесових невдач включити проблеми, пов’язані із 

продуктоворинковою сферою, фінансовими труднощами та управлінням. 

 На сучасному етапі розвитку економіки будівельного підприємства, 

незалежно від географічної належності, масштабів і бізнес-профілів, 

стикаються як з означеними труднощами функціонування, так і з новими 

викликами, що породжують зміну правил гри, змушують керівників шукати 

нові ідеї і приймати нестандартні організаційно управлінські рішення [8]. Для 

визначення інноваційних завдань менеджменту, що зумовлені викликами 

зовнішнього середовища та суперечностями у функціонуванні будівельного 

підприємства, відома консалтингова компанія Bain & Company протягом 

останніх двадцяти років проводить масштабні дослідження проблематики 

розвитку будівельного підприємства та рівня використання управлінських 

інструментів у практиці підприємств. 

Узагальнення результатів дослідження, які у 2015 році компанія провела з 

опитуванням 1508 керівників будівельних підприємств [9], дало змогу виявити 

домінантні тенденції функціонування будівельних підприємств у глобальному 
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середовищі, ідентифікувати зміни у першочергових завданнях, які має 

вирішувати керівники будівельних підприємств та динаміку популярності 

використання управлінських інструментів, які дозволяють забезпечити 

довгостроковий успіх компаніям. 

Аналізуючи результати проведеного опитування, слід відмітити, що 

найвагомішими чинниками впливу, які змінюють підприємницьку поведінку, 

обумовлюють вектори стратегічних рішень керівників підприємств, є :                

1) ускладнення умов господарювання внаслідок фінансово економічної кризи, 

яка значною мірою вплинула на суттєве зниження позитивних очікувань 

керівників підприємств, 55 % з яких стурбовані майбутнім рівнем доходності і 

прибутковості своєї компаній; 2) можливість адаптації до змін зовнішнього 

середовища вважають ключовим чинниками розвитку підприємства 75 % 

респондентів, а потенціал інноваційної діяльності мають використовувати 74 % 

з опитаних керівників; 3) домінуючими критеріями відбору управлінських 

рішень стають довгострокові результати, а не заробітки короткострокового 

періоду (з такою тезою погодилися 64 % респондентів); 4) нові виклики часу 

(поява нової генерації молодого покоління, інформаційна трансформація 

суспільства, підвищення соціальної відповідальності бізнесу та ін.) змушують 

підприємства переглянути свою політику у сфері інвестицій, найму, організації 

бізнесу, диференціації продуктів, програм лояльності.  

Аналітична оцінка отриманих результатів дослідження дозволяє визнати 

що вітчизняні компанії сьогодні активно застосовують інструменти 

стратегічного менеджменту, частка компаній,  які займаються стратегічним 

плануванням у 2015 - 2016 роках наблизилася до світового рівня (понад 81 % 

респондентів). Високий рівень використання у порівнянні з світовою 

практикою мають інструменти управління взаємовідносинами з клієнтами (66,7 

% респондентів)  і технології бюджетування (70,6 %). Це свідчить про активний 

пошук вітчизняним менеджментом методів адаптації підприємств, виявлення 

нових джерел для отримання конкурентних переваг і напрямів розвитку 
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українського бізнесу. Проте, привертає увагу занадто низький рівень 

впровадження у вітчизняній практиці таких системних управлінських 

технологій, як реінжиніринг бізнес-процесів лише 24,5 % вітчизняних 

підприємств застосовують цю технологію у порівнянні з 71 % західних 

компаній, аутсорсинг (31,4 % і 71 %), тотальне управління якістю (39,2 % і                

74 %), провесно-орієнтовне управління (40,2 % і 62 %)  [10]. 

Слід відмітити, що виходячи з наданих респондентами оцінок, 

проблематика посилення інноваційної культури підприємств є актуальною для 

вітчизняних підприємств. На жаль, сучасний стан інноваційної діяльності 

підприємств визнається дуже низьким. Про це свідчить відсутність на 

підприємствах системних заходів для розробки і впровадження інноваційних 

проектів, генерування та поширення корпоративних знань, цілеспрямоване 

управління змінами. Наше дослідження підтвердило, що лише третина 

підприємств сьогодні застосовує управлінські технології інноваційного 

менеджменту. Зокрема, тільки 39 % респондентів визнають, що на їх 

підприємствах існує управління інноваціями, 31 % - бенчмаркінг, 32 % - 

управління знаннями, 22,5 % - управління змінами, 21 % - сценарне 

планування. За умов турбулентних змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища, актуалізуються завдання розробки і впровадження технологічних 

та управлінських технологій, що вимагає постійного проведення бенчмаркинга, 

сценарного планування і системного управління змінами. Застосування цих 

управлінських технологій дозволить забезпечити дотримання принципу 

системності управлінських впливів на процес розвитку підприємства. 

Компетенції стратегічного та економічного мислення, вміння формувати нові 

горизонти розвитку дозволять залучати нові ресурси для реалізації 

встановлених завдань стають вкрай актуальними для сучасних керівників 

підприємств. [11] 

Отже, зміна управлінських завдань відбувається внаслідок змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, а пошук нових 
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управлінських інструментів і технологій є відповіддю менеджменту на виклики 

сьогодення. Глобалізаційні та інтеграційні процеси у бізнесовому середовищі 

вимагають поширення стандартів ведення бізнесу та вимог до управлінської 

культури, що позначається на схожих завданнях, які мають сьогодні 

вирішувати підприємства незалежно від національних кордонів. Ключовими 

викликами сьогодення для керівників підприємства є пошук нових 

інноваційних ідей розвитку, забезпечення економічної стабільності у 

довгостроковому періоді. 

Зростання динамічності середовища функціонування підприємств, його 

інтернаціоналізація посилює актуальність пошуку нових джерел конкурентної 

боротьби. Необхідність адаптації до нових умов господарювання посилює роль 

стратегічних інструментів управління, утворює запит керівників на 

впровадження таких управлінських технологій як стратегічне планування, 

бенчмаркинг, сценарне планування. Також актуальними для сучасних 

підприємств в умовах економічної стагнації є управлінські технології, які 

допомагають посилити стратегічну і операційну результативність. Застосування 

управлінських технологій на вітчизняних підприємствах демонструє позитивну 

динаміку, зростання їх популяризації, що проявляється у зростанні частки 

респондентів, які використовують і позитивно оцінюють їх ефективність. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Розглянуто мотивацію як ключову концепцію в ефективному управлінні 

персоналом на сучасному етапі розвитку трудових відносин. Розглядається 

мотивація персоналу та її вплив на розвиток людських ресурсів, підвищення 

трудової активності і результативності працівників організації.  

Ключові слова: мотив, стимул, мотивація праці персонал, стимулювання, 

система мотивування персоналу. 

Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої 

компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно 

працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим 

процесом управлінці. Однак навіть якщо вдалося сформувати колектив зі 

справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що персонал потрібно 

постійно мотивувати. Мотивація співробітників займає одне з центральних 

місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою 

причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей 

організації, по суті, є головним завданням керівництва персоналом. 

У сучасних умовах проблемою мотивації є недосконалість мотивації на 

підприємствах, недостатнє фінансування заходів, спрямованих на 

удосконалення мотивації персоналу, а також те, що на підприємствах не 

приділяють належної уваги мотивації. Проблеми дієвого і результативного 

мотивування також завжди виникали у процесі зародження та формування 

менеджменту як науки. Спочатку йшлося більше про матеріальні та 

організаційні аспекти спонукання. На сучасному етапі все більше акцентується 

на соціально-психологічних аспектах мотивації, що створюють умови для 

досягнення високих результатів виробничо-господарської діяльності з 

мінімальними затратами [1]. 
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Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї історії 

економічної науки. Питаннями мотивації праці займалися як закордонні, так і 

вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг, 

А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, 

Б. Снідерман та інші. 

У процесі історичного розвитку мотивація як економічна категорія 

пройшла два етапи: 

 – застосування політики «батога та пряника»; 

 – використання методів психології і фізіології. 

Суттєвий внесок у розвиток теорій мотивації зробили українські вчені. 

Так, вчений А. Кибанов  [2] вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні 

та інтелектуальні умови існування людини, наголошуючи, що політекономія є 

наукою про діяльність людини, спрямовану на задоволення матеріальних і 

духовних потреб. Економіст Ю. Палеха  одним із перших у світі розробив чітку 

класифікацію потреб [3]. Однак, деякі питання щодо визначення основних 

мотиваторів персоналу сучасних українських підприємств потребують 

подальшого системного вивчення 

Метою статті є  проведення аналізу класичних теорій мотивації з ціллю 

впровадження їх основних положень на сучасних українських підприємствах. 

Як відомо, мотивація персоналу є однією з провідних функцій управління, 

оскільки досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей у 

колективі. Для керівництва підприємства персонал є найбільш цінним 

ресурсом, адже саме персонал підприємства може постійно вдосконалюватися. 

Головне завдання з точки зору мотиваційного процесу працівників – це зробити 

їх не стільки володарями засобів виробництва, скільки власниками своєї 

власної робочої сили [3]. 

Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом основних 

теоретичних напрямів. До них відносять змістовні теорії мотивації, що 

аналізують базові споживи людини, які досліджують споживи працюючих в 

організаціях людей, спираючись на них, менеджери одержують можливість 
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глибше усвідомити нестатки підлеглих. Увага прихильників процесуальних 

теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що 

впливають на поведінку людини, поясненні того, якими способами працівники 

прагнуть до винагороди. 

В мотиваційному процесі використовують поняття мотиву та стимулу. 

Мотив – внутрішня спонукальна сила, яка примушує людини щось робити або 

вести себе певним чином (орієнтація, установки, бажання, інстинкти, імпульс). 

Особливістю мотивів праці є їх направленість. Саме тому для ефективного 

управління мотивацією необхідно: чітко усвідомити модель основного процесу 

мотивації; знати фактори, які впливають на мотивацію, набір потреб, що 

ініціюють рух до здійснення мети і умови, за яких потреби можуть бути 

задоволені; знати, що мотивація – це не самоціль, а спосіб задоволення, 

зростаюча її доза може привести до самозадоволення та інерції [4]. Тому 

активно діяти можна тільки тоді, коли впевнені, що вибрана тактика 

забезпечить досягнення бажаної мети. 

Потреби породжують у свідомості людини інтерес, а він – мотиви. 

Відповідно мотиви зумовлюють певну поведінку людини, спонукають її до 

вчинків і дій з метою отримання винагороди та досягнення особистих цілей. 

Теорії, які відображають зміст потреб сконцентрували свою увагу на 

аналізі потреб людини, пріоритетності їх мотивуючої дії. 

Позначимо характерні риси різних теорій мотивації з метою використання 

їх основних положень в процесі надання дії на  працівників сучасних 

організацій. В загальній  теорії потреб  їх виділено 5 груп: 

- фізіологічні (у їжі, воді, повітрі, сні); 

- статеві (у намаганні сподобатися представнику протилежної статі); 

- симптоматичні інстинкти і потреби (інстинкти самозбереження); 

- альтруїстичні (у безкорисливій турботі про інших); 

- практичні (у житлі, авто, грошах, тощо). 
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Теорія А. Маслоу, за якою було сформульовано ієрархію потреб 

ґрунтується на біхевіористичній доктрині – вивченні поведінки людей, 

абстрагуючись від вивчення свідомості, мислення. А. Маслоу виділяє такі 

групи потреб: 

- фізіологічні (в їжі, воді, одязі, повітрі, теплі, тощо); 

- безпеки і захищеності (у захисті від фізичної та психологічної небезпеки); 
- соціальні (у відчутті причетності до подій); 
- поваги (у повазі з боку оточення, визначенні, самоповазі); 
- самовираження (у реалізації власних можливостей). 
Згідно з теорією А. Маслоу перші дві групи потреб є первинними 

(вимагають першочергового задоволення), три інші – вторинними [4]. 
Вчений П. Армстронг рекомендує при стимулюванні працівників 

враховувати вторинні потреби влади, успіху та причетності [5]. 
У дослідженні А. Кибанова усі фактори поділено на гігієнічні (політика 

фірми й адміністрації, умови роботи, заробітна плата, стосунки з начальником, 
колегами, підлеглими) та мотиваційні (успіх, визнання і схвалення результатів 
роботи, високий ступінь відповідальності, можливості творчого і ділового 
зростання) [6]. 

За теорією К. Альдерфера ERG (existence, related-ness, growth) до основних 
груп потреб, які мотивують поведінку людей, належать: 

– потреби існування (пов’язані з фізіологічними та потребами в безпеці); 
– комунікативні потреби (випливають із соціальної природи людини, її 

бажання мати друзів, сім’ю, добрі стосунки з колегами, керівниками, належати 
до певних неформальних груп, партій та громадських організацій тощо); 

– потреби зростання (пов’язані з прагненням особистості самовиразитися) 
[7]. 

 На відміну від теорії А. Маслоу ієрархія потреб в К. Альдерфера засвідчує 
рух не лише від нижчих потреб до вищих, а й у зворотному напрямі, який 
демонструє посилення мотивуючої дії нижчих потреб за неможливістю 
задоволення вищих. Наявність прямого та зворотного рухів щодо задоволення 
потреб створює ширші можливості для стимулювання праці в організації 
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Мотивування персоналу відбувалося завжди, але в залежності від певних 
факторів, економічного становища підприємства та країни в цілому, 
змінювались. Слід зазначити, що мотивація працівників базується як на 

менталітеті народу, так і на індивідуальних характеристиках кожної особини. 
Виділимо деякі особливості характеру українського народу, щоб визначити 
напрями розвитку мотивації сучасного персоналу. До них відносяться такі: 
необов'язковість, схильність до колективізму, бажання отримувати велику 

заробітну плату при мінімумі докладених зусиль, схильність до 
підпорядкування, небажання брати на собі відповідальність та ін. Довгий час 
мотивація в нашій країні була пов'язана з ідеологією комунізму і підкорялася 
певним стандартам і нормативам. Керівники структурних підрозділів 
застосовували лише ті методи мотивації, які спускалися згори. Багато рис 
мотивації збереглися і на сучасних підприємствах, проте домінуючий характер 
має таки матеріальну винагороду [1]. 

Стимул – зовнішня спонукальна сила , яка спонукає людину діяти для 
досягнення мети. Стимулом може бути моральна винагорода, але найчастіше є 
матеріальною. На трудову мотивацію впливають різноманітні стимули система 
економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість 
розподілу прибутків, умови праці, стосунки в колективі, кар’єрний розвиток, 
творчий порив і цікава робота, бажання самоствердитися і постійний ризик і 

внутрішня культура тощо. Мотивація виникає із задоволених потреб і дій, що 
дають їй поштовх, якщо вони успішні і задовольнять ці потреби. Деякі потреби, 
такі як їжа, задовольняються лише на певний час. Інші потреби, такі як потреба 
в дружбі, можуть задовольнятися на тривалий час. Тому завжди важливо 
з’ясувати, які специфічні потреби дають поштовх виникненню мотивації у 

даної людини, у даний час. Основним фактором мотивації насамперед виступає 
система стимулювання праці. При цьому дуже важливо врахувати, наскільки 
витримуються принципи соціальної справедливості і еквівалентності винагород 
трудовому вкладу, а також обов’язковість компенсації матеріальних витрат, 

допущенних працівником через недбайливість. Дуже значна роль 
індивідуальних мір матеріального і морального стимулювання до 
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високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової винагороди, тарифних 
ставок, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на навчання 
за рахунок підприємства та інші. Кожна розроблена система мотивації повинна 

коректуватися і доводитися до відома кожного співробітника [3]. 
Жодна система управління не стане ефективно функціонувати, якщо не 

буде розроблена ефективна модель мотивації персоналу, оскільки мотивація 
спонукає конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистої та 
колективної мети. Також буде ефективним застосування таких принципів при 
організації мотиваційних програм на вітчизняних підприємствах: 1) системи 
мотиваційного стимулювання менеджерів повинні бути 
конкурентоспроможними відносно інших компаній, з якими дана організація 
веде боротьбу за цінні кадри; 2) механізм матеріального стимулювання повинен 
орієнтувати керівництво на досягнення кінцевих результатів як у власній 
роботі, так і в роботі підприємства і компанії в цілому; 3) частину прибутку 
треба використовувати для гнучкого реагування на результати ділової 
активності в управлінні, тобто премії і додаткові виплати мають зростати у міру 
підвищення рангу керівника корпоративної ієрархії; 4) надати можливість 
працівнику реалізувати накопичений досвід, професійні навички й життєві 
цінності, працюючи на благо компанії; 5) необхідно витримати розумний 
баланс між матеріальною й нематеріальною сторонами винагороди. 

Сучасний керівник повинен враховувати всі фактори, щоб забезпечити 
успішну роботу підприємства. Одним з таких факторів є проблема мотивації. 
При формуванні оптимальної системи мотивації сучасним керівникам 
підприємств необхідно використовувати класичні теорії мотивації і 
ураховувати менталітет українського народу. Враховуючи нинішню ситуацію в 
Україні та розглядаючи особливості економічного і функціонального розвитку 
її структур, можна прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на 
грошовому заохоченні, поступово йде в минуле. Але проблема мотивації в 
Україні на практиці ще довго буде чекати свого розв'язку. Ефективне 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємств значною мірою 
залежить від використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. 
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Враховуючи світовий досвід мотивації праці, можна стверджувати, що 
теоретична основа для створення такого механізму існує, однак його слід 
удосконалити з урахуванням результатів мотиваційного моніторингу і 
прилаштувати до своєрідної трудової ментальності українців, економічної 
ситуації в країні. 
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 Жодний географічний ринок, на якому працює суб’єкт ЗЕД, не буває 

статичним. В умовах динамічності розвитку географічних ринків під впливом 

факторів інтеграції і глобалізації, які передбачають установлення економічного 

співтовариства між різними країнами, відкриття торгових кордонів між ними з 

метою утворення уніфікованого єдиного ринку, нині відбувається еволюція й 

реструктуризація ринкової економіки, перетворюючи її з регіональної в 

національну, потім – у транснаціональну [1]. Це сприятиме збільшенню 

кількості суб’єктів ЗЕД, а також рівню неконтрольованої конкуренції між ними 

[2]. Одним з інструментів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

суб’єктів ЗЕД є реклама. Однак обмеженість ресурсів, з одного боку, а також 

психологічне «виснаження» традиційних засобів реклами, з іншого, потребує 

пошуку шляхів удосконалення управління рекламною діяльністю суб’єктів 

ЗЕД. Вагомий внесок у теорію управління рекламною діяльністю зробили 

багато відомих фахівців. Але наявні теоретичні підходи потребують певних 

узагальнень, уточнень, доповнень і адаптації до специфіки суб’єктів ЗЕД в 

умовах глобалізації та інтеграції України у світове економічне співтовариство.  

З метою вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в 

рекламній діяльності підприємств-суб’єктів ЗЕД у статті  поставлено завдання 

дослідити та виокремити її перспективні напрями в умовах глобалізації ринків.  

Методологічну і теоретичну базу дослідження становлять наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених за напрямом маркетингу стосунків, 

управління рекламною діяльністю. У проведенні досліджень та обґрунтуванні 

наукових положень використовувались такі методи: системного підходу; 

аналізу та синтезу; спостереження; порівняння; логічного узагальнення.  

Головними серед чинників ринкових змін, що потребують перегляду 
підходів до управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД є стрімкі процеси 
глобалізації та розвитку інформаційних технологій. Завдяки Інтернету та 
відкриттю торгових кордонів у споживачів з’явилася розширена можливість 
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знаходити оптимальний спосіб задоволення своїх потреб [2, 3]. За допомогою 
доступності інформації, існування цілодобових інтерактивних комунікацій з 
багатьма операторами глобального ринку споживачі, порівнюючи інформацію 

про певний продукт з різних держав, знаходять найвигіднішу для себе 
пропозицію. Така поведінка споживачів сприяє поступовому виштовхуванню з 
ринків посередників усіх рівнів, у тому числі й посередників – суб’єктів ЗЕД. 
Ураховуючи таку тенденцію, посередники – суб’єкти ЗЕД мають глибоко 

замислитися, в якому саме напрямку вони в майбутньому позиціонуватимуть 
себе як виробників.  

Однак Україна зараз перебуває в перехідному періоді, який поки 
припускає подальшу успішну комерційну діяльність посередників-суб’єктів 
ЗЕД. З одного боку, це пов’язано з відносно низьким нинішнім рівнем 
застосування українськими виробниками комунікаційних технологій Інтернет, 
що уповільнює їх широку наявність як на міжнародних, так і вітчизняних 
ринках. Тому за пошуковим запитом більшості товарів перші сторінки 
пошукових систем зараз належать виключно посередникам, а не виробникам. 
Наприклад, в Молдові існує високий попит на виробництво м’яких іграшок в 
Україні. Українські іграшки вважаються якіснішими за китайські аналоги, що 
поширені на молдавській території. Однак завдяки пошуковим системам 
молдавські споживачі знайдуть з високою вірогідністю пропозиції не 

виробників м’яких іграшок, а посередників, які візьмуть на себе зобов’язання з 
виробництва м’яких іграшок на замовлення (при цьому посередники зазвичай 
намагаються не афішувати того, що вони не виробники: у деяких договорах для 
цього передбачено пункт з таким формулюванням: «Виконавець має право 
покласти виконання Договору в цілому або в певній його частині на третю 

особу, залишаючись відповідальним перед Замовником за виконання даного 
Договору в повному обсязі»). У таких умовах серед пропозицій усіх 
посередників споживачі інших держав надають перевагу саме суб’єктам ЗЕД, 
оскільки вони мають право співпрацювати зі споживачами з-за кордону. Тому 

суб’єкти ЗЕД мають певні переваги, порівняно з конкуруючими навіть 
вигіднішими своїми аналогами.  
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Слід ураховувати, що з наслідками втрати багатьох клієнтів у результаті 

нещодавньої економічної кризи українські виробники поступово 

змінюватимуть власні концепції управління. Наприклад, через відсутність 

права на зовнішньоекономічну діяльність деякі дуже відомі за пошуковими 

системами постачальники найдешевших послуг віртуального хостингу 

втрачають велику кількість своїх клієнтів з інших країн СНД. Зараз багато 

представників вітчизняного ринку починають швидко усвідомлювати 

перспективність запровадження зовнішньоекономічної діяльності, що 

загрожуватиме підсиленням конкуренції з вітчизняного ринку.  

З іншого боку, українські споживачі порівняно зі споживачами з-за 

кордону поки відносно повільно співпрацюють із підприємствами-

постачальниками закордоння, що пояснюється певною недовірою до 

дистанційного прийняття рішення та логістики. Незважаючи на відчутну 

інерційність українських споживачів, за оцінкою порталу Коресподен Т.biz, 

обсяг їхніх закупівель у закордонних Інтернет - магазинах щороку зростає 

приблизно на 30 % за рік. За оцінкою багатьох експертів найближчі роки така 

тенденція в Україні зберігатиметься й надалі.  

Прагнення споживачів знайти вигіднішу пропозицію за допомогою 

Інтернету не виключає їх схильності співпрацювати саме з тими суб’єктами 

ринку, яких вони знають краще. Останніми роками спостерігається тенденція 

перерозподілу часу користування споживачами Інтернетом з пошукових систем 

на користування соціальними мережами та сайтами, які містяться в переліку їх 

особистих Інтернет - закладок. Навіть така популярна пошукова система, як 

Google у своєму нещодавньому звіті передбачила можливий майбутній занепад 

через перетворення соціальних мереж на універсальні портали із потужними 

альтернативними внутрішніми пошуковими системами [4].  

Висока вірогідність таких прогнозів пояснюється прагненням споживачів 

до відносин з постійними постачальниками. Попередній досвід співпраці 

споживачів з конкретними постачальниками дозволяє їм знижувати можливість 

придбання неякісних товарів. За таких умов одним із найважливіших чинників 
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успішного управління діяльністю (навіть посередницькою) суб’єкта ЗЕД, крім 

залучення нових клієнтів, стає збереження і постійне підтримання міцних 

стосунків з існуючими. Це забезпечить його стабільне функціонування 

протягом найближчого періоду. Основні напрями конкуренції, які полягають у 

спробах суб’єкта ЗЕД досягти переваги або за асортиментом, або за якістю, або 

за ціною, за рівнем сервісної підтримки тощо, вичерпано. Залишився єдиний 

напрям, який можна зарахувати до невичерпаних і вічних ресурсів, – це 

загальнолюдські цінності та уява про добропорядні стосунки між соціальними 

одиницями суспільства [2; 5]. Саме створення міцних і доброзичливих 

стосунків зі споживачами та їх соціальним оточенням дозволяє сформувати 

специфічну унікальність суб’єкта ЗЕД порівняно з конкурентами. Метою таких 

сприятливих, міцних і унікальних стосунків є задоволення як економічних 

інтересів споживачів, так і їх психологічних інтересів. Під останніми розуміємо 

загальнолюдські цінності (відчуття довіри, впевненості, розуміння, репутації 

тощо), що передбачає значне підвищення важливості налагодження 

комунікацій між суб’єктами ринку.  

Виходячи з цього, можна окреслити значущість процесу формування 

подібних комплексних доброзичливих стосунків, що формує принципово нову 

концепцію управління суб’єктом ЗЕД. Згідно з такою концепцією одне з 

визначальних місць належить стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій, завдяки її здатності забезпечувати споживачам певні психологічні 

умови. Одна з найважливіших складових комплексу інтегрованих 

маркетингових комунікацій – реклама. Це пояснюється основною перевагою 

реклами порівняно з іншими елементами – можливістю досягнення більшої 

кількості контактів зі споживачами за меншої вартості одного контакту. Однак 

головним призначенням і метою реклами суб’єкта ЗЕД в умовах глобалізації 

стає не просто інформування споживачів про товари та послуги, а планомірне 

формування тривалих відносин між споживачами і підприємством.  



311 
 

Реклама суб’єкта ЗЕД дозволяє узгоджувати його економічні інтереси з 

інтересами споживачів і суспільства. Однак характерна особливість сучасних 

ринкових умов у межах основної діяльності суб’єкта ЗЕД перетворює рекламу 

на окремий вид його діяльності – рекламну діяльність, яка передбачає 

залучення відповідних трудових, фінансових і часових ресурсів. Узагалі під 

рекламною діяльністю суб’єкта ЗЕД розуміємо неособистий складовий процес 

інтегрованих маркетингових комунікацій, який з метою формування 

довгострокових доброзичливих відносин зі споживачами і соціальним 

оточенням ідентифікує суб’єкт ЗЕД за допомогою будь-якої контрольованої 

ним інформації і замовлений ним на платній основі через будь-який засіб 

(рекламний носій або сукупність рекламо носіїв). Це означає, що глобалізація 

змушує контрольовано узгоджувати всі рекламні звернення суб’єкта ЗЕД з 

єдиною метою – формування довгострокового міцного, унікального і 

сприятливого ставлення споживачів та їх соціального оточення до нього. Така 

відокремлена допоміжна діяльність суб’єкта ЗЕД має витрачатися економно, 

що потребуватиме запровадження чітких принципів управління нею.  

Згідно з найширшим і узагальнюючим визначенням, під управлінням 

рекламною діяльністю підприємства слід розуміти пошук і реалізацію 

ефективного способу досягнення поставлених перед рекламною діяльністю 

цілей. Але враховуючи швидкоплинні сучасні ринкові умови, суб’єкт ЗЕД має 

розглядати процес управління власною рекламною діяльністю багатогранно, 

одночасно застосовуючи декілька підходів до такої оптимізації. Для точнішого 

розкриття цього виокремимо специфічні особливості основних підходів 

управління рекламною діяльність для суб’єктів ЗЕД. 

Процесний підхід розкриває управління рекламною діяльністю як процес 

поєднання і реалізації керівником цього процесу взаємопов’язаних функцій – 

серії безперервних і взаємопов’язаних дій – для формулювання і досягнення 

цілей. Нині виокремлено велику кількість функцій управління. Однак їх можна 

об’єднати в декілька основних категорій, слушних для застосування в 
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рекламній діяльності більшості суб’єктів ЗЕД: функції аналізу, планування, 

реалізації й контролю для прийняття рішень щодо рекламних кампаній. При 

цьому специфічною особливістю процесного підходу до управління рекламною 

діяльністю суб’єкта ЗЕД є необхідність адаптації процесу під кожний 

міжнародний ринок, на якому працює суб’єкт ЗЕД, окремо. Наслідком 

географічної сегментації ринку стає залучення додаткових часових, фінансових, 

а іноді й людських ресурсів.  

Розмежування процесу управління рекламною діяльністю суб’єкта ЗЕД за 

географією пояснюється відмінностями маркетингового середовища різних 

країн, особливо це стосується соціокультурних особливостей і законодавчої 

бази. Процесний підхід потребуватиме від суб’єкта ЗЕД окремої розробки 

посадових інструкцій для менеджерів з рекламної діяльності різних країн з 

урахуванням специфіки кожної країни. Наприклад, багато міжнародних 

компаній для економії власних ресурсів у певних країнах залучають ресурси 

локальних рекламних агенцій. База знань представників локальних ринків 

дозволяє суб’єктам ЗЕД узгоджувати географічну специфіку окремих ринків з 

власними концепціями.  

Системний підхід до управління рекламною діяльністю розглядає її як 

елемент системи, тобто сукупності взаємопов’язаних елементів, поєднаних у 

єдине ціле для досягнення певної мети. Отже, лише така сукупність елементів 

формує систему, утворюючи ціле з принципово новими особливостями. 

Елементами системи виступають люди, організації, явища, знання, методи 

тощо. Кожний елемент має специфічні властивості й особливе призначення та 

являє собою відокремлену частину системи. Він виконує певну функцію в 

межах системи і не розчленовується під час вивчення процесу функціонування 

системи. Такими специфічними елементами в системі управління рекламною 

діяльністю суб’єкта ЗЕД є відокремлені за географічною ознакою процеси 

управління рекламною діяльністю суб’єкта ЗЕД у різних країнах. За системним 

підходом ці процеси мають узгоджуватися між собою в єдиній системі, що 

відповідає стратегічним цілям підприємства. Результат поведінки системи 
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визначається синергетичним ефектом продукту взаємодії її складових 

елементів. Наприклад, рекламна діяльність, пов’язана з просуванням торгової 

марки L’Oreal, за процесним підходом дуже відрізняється в різних країнах. При 

цьому рекламні кампанії окремих продуктів на різних географічних ринках 

проводяться в різний період, але послідовно з певним запізненням. Такі 

відокремлені процеси суб’єкт ЗЕД у цілому поєднує в єдину злагоджену 

систему, яка дозволяє послаблювати негативний вплив економічних криз, 

етапів життєвого циклу продуктів тощо, які на різних географічних ринках 

настають у різні моменти часу.  

Останній приклад також демонструє сутність такого підходу до управління 

рекламною діяльністю, що має назву ситуативного. Цей підхід ґрунтується на 

ситуації, в якій у конкретний момент часу є система управління рекламною 

діяльністю. Згідно із ситуативним підходом, нестабільність маркетингового 

середовища конкретних географічних ринків та маркетингового середовища 

суб’єкта ЗЕД передбачає адаптування його управлінських рішень, які 

приймаються в рекламній діяльності на окремих ринках, до впливу сукупності 

ситуативних факторів у конкретний момент часу.  

Поєднання між собою процесного, системного і ситуативного підходів до 

управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД, на наш погляд, найбільш 

слушне в умовах глобалізації, оскільки дозволяє врахувати специфічні 

особливості ринків різних країн.  

Отже, узагальнюючи вищезазначене, однією із запорук 

конкурентоспроможності суб’єкта ЗЕД в умовах глобалізації є концепція 

управління підприємством, що полягає у формуванні довготривалих і 

доброзичливих взаємовідносин зі споживачами і соціальним оточенням. 

Відповідно до концепції управління підприємством, значно підвищується роль 

інтегрованих маркетингових комунікацій, одним із найважливіших елементів 

яких є реклама. Вплив глобалізації змушує в межах основної діяльності 

суб’єкта ЗЕД відокремлювати додатковий різновид допоміжної діяльності – 

рекламної діяльності.  
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В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 
"менеджменту", систематизовано методичні підходи до побудови бізнес-
моделі підприємства. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 
вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі.  
Ключові слова: менеджмент, система управління, проблеми управління, 
механізм управління, вдосконалення організаційної структури, вдосконалення 
системи планування. 

На сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних підприємств 
на світовий ринок необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані не 
лише з процесом управління виробництвом, а й з управлінням діяльністю 
підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, методів, інструментів 
в менеджменті підприємства для забезпечення його успішного функціонування 
в конкурентному ринковому середовищі є головною складовою успіху 
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підприємства як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому. Дослідження і 
вдосконалення системи управління, як в рамках окремого підприємства, так і 
держави, суспільства в цілому сприяє швидкому та ефективному впровадженні 
нових механізмів управління, які відповідають сучасним потребам. управління 
– це, перш за все, система, що здатна забезпечити швидку адаптацію 
підприємства до змін його бізнес-середовища за умов максимально можливого 
врахування запитів і задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання 
прибутку має розглядатися виключно як результат ефективного 
функціонування такої управлінської системи. 

Сучасні умови функціонування компаній призвели до  кардинальної зміни 
парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств вплинула на 
всі елементи системи менеджменту і зумовила об’єктивну необхідність 
впровадження управлінських інновацій, які дозволяють оперативно адаптувати 
підприємства до змін зовнішнього середовища.  

Деякі проблеми, пов’язані з удосконалення систем менеджменту та 
особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами 
та організаціями розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка,                
О. Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М.Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної, 
Н. Міценко, А.Пантелеймоненка, М. Рогози, М. Туган-Барановського, Ф. Хміля, 
Л. Шимановської-Діанич та інших. У літературі, присвяченій проблемам 
менеджменту існує багато визначень системи менеджменту підприємства, 
кожне з яких відповідає методології певного наукового розділу та, відповідно 
наголошує на певному аспекті функціонування системи, її побудови, 
внутрішніх відносинах та ін. 

Розглядаючи особливості менеджменту підприємства, перед усім, потрібно 
визначити зміст цієї категорії. На думку, Л. Дяченка менеджмент – це 
економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних відносин, 
що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або 
перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей [1, c.85]. На нашу 
думку, менеджмент в сучасних умовах це ефективна система, що здатна 
забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за 
умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб 
потенційних споживачів. В такій системі отримання прибутку, слід, розглядати 
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не як основну мету діяльності підприємства, а виключно як результат 
ефективного функціонування правильно побудованої управлінської системи. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства 
та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є 
забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, 
зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної 
економіки залежить від наявності надійної системи стратегічного управління. 
При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та 
ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний 
вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та 
визначення рівня надійності та ефективності системи управління. Це пов’язано 
з тим, що у ринкових умовах підприємство самостійно має розробляти 
стратегію своєї діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її реалізації 
ресурси, що вимагає значного розширення сфери управління, зростання 
відповідальності управлінців за результати діяльності підприємства, за якість і 
своєчасність ухвалення необхідних рішень. 

Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не 
тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські рішення 
та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть на себе 
відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, коли між 
рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм 
взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління 
підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов’язано з тим, що за 
нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної підприємством 
вартості генерується нематеріальними активами, а неефективність системи 
управління призводить до автоматичного зниження потенціалу підприємства 
генерувати додану вартість. За твердженням класиків, система управління 
підприємством - це мозок підприємства, і логічним є вибір критеріїв якості 
управління при їх ранжуванні. 

Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно 
шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні 
поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та інноваційних 
підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи вдосконалення 
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управлінської діяльності повинні включати всі аспекти діяльності 
підприємства. Ми пропонуємо здійснювати управління витратами на 
підприємствах наступним чином: 

– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами; 
– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 
– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей 

галузі та підприємства; 
– створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 
– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи; 
– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 
Ще одним напрямком вдосконалення управління може стати використання 

системного підходу. Системний підхід до управління персоналом, який 
передбачає урахування взаємозв’язків окремих аспектів управління кадрами і 
виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, 
створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне 
планування, організацію і стимулювання системи роботи з персоналом.                
[3, с. 144]. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед 
необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 
управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 
виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами. 

Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за 
основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою 
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і 
всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних 
мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій 
управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи 
організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими 
потоками та витратами. Узагальнення та систематизація дослідження дозволяє 
визначити основні етапи формування бізнес-моделі менеджменту підприємства 
(рис. 1). 
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Рис.1. Послідовність формування бізнес-моделі підприємства 
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Як видно з рис. 1, формування бізнес-моделі підприємства відбувається у 4 
етапи: 

- на першому необхідно визначити, наскільки бізнес-модель відповідатиме 
пріоритетам споживачів, та тип ринку, на якому діятиме підприємство; 

- другим важливим кроком є створення ціннісної пропозиції для 
споживачів, яка формується з унікального набору елементів, здатних 
задовольнити їх потреби; 

- на третьому етапі потрібно сформувати ланцюг цінності – відобразити всі 
види діяльності, здійснювані в процесі створення ціннісної пропозиції; 

- четвертий етап є необхідним для захисту бізнес-моделі від конкурентів і 
передбачає вживання таких заходів, як виявлення стратегічних точок захисту та 
патентування об’єктів інтелектуальної власності. 

Побудована за таким алгоритмом модель дозволить підприємству 
сформувати успішний механізм його діяльності. При цьому необхідно 
забезпечити життєздатність бізнес-моделі, в поєднання внутрішніх факторів та 
адаптацію до мінливих умов навколишнього середовища. Вирішення цього 
завдання є можливим за умови застосування кібернетичних законів в 
управлінні організацією, які передбачають здатність організації до "навчання" 
на основі досвіду та можливість пристосування до економічного, соціального, 
політичного, екологічного та іншого оточення. Заходи щодо 
вдосконаленняуправління підприємством дозволять значно скоротити апарат 
управління шляхом поліпшення його організаційної структури, визначити 
відповідальність працівників, чітко визначити організаційну та виробничу 
структуру підприємства. 

Тому, з огляду на вище зазначені особливості, для більш ефективного 
функціонування вітчизняним підприємствам в сучасних умовах, при побудові 
системи управління слід враховувати наступі фактори: 

– виробничий процес має бути достатньо гнучким, що дозволить швидко 
змінювати асортимент продукції. Це фактор, насамперед, зумовлений 
застосуванням у виробництві нової техніки, впровадження прогресивних 
технологій виробництва та охорони навколишнього середовища; 

– бути адекватною, складною технологією виробництва, яка вимагає більш 
нових форм контролю, організації та розподілу праці; 
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– враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається; 

– приймати до уваги необхідність врахування невизначеності зовнішнього 
середовища; 

– враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та часу 
виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам упаковки, 
транспортування, а також більш вигідні базиси поставки; 

– враховувати зміну структури попиту; 
Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської 

системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх 
впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, таких як: 

– складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації, та 
висока вартість таких послуг; 

– недостатність фінансових можливостей для формування якісного 
управлінського потенціалу; 

– низький рівень розвитку фінансового ринку; 
– невисокий рівень підготовки персоналу; 
– неготовність персоналу та керівництва до змін; 
– високий рівень бюрократичних процедур; 
– складність отримання інформації про нововведення у сфері управління. 
Отже, метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування 

сучасної системи управління підприємством чи організацією слід: 
застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної концепції 
управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення 
комплексної системи управління підприємством і його складовими частинами 
для забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних, 
кадрових і технічних рішень; удосконалювати організаційну структуру 
підприємства; покращення інформаційної системи управління підприємством, 
для можливості швидкого доведення рішень до виконання; використовувати 
світовий досвід, а також шукати шляхи співпраці всередині країни з 
іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня якості розвитку 
системи управління на підприємстві. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕД 
Щоб успішно розвиватись підприємство повинне управляти залученням, 
найманням, підбором персоналу, а також його мотивацією, стимулюванням 
та підвищенням кваліфікації, адже результативність господарювання на 
підприємстві великою мірою залежить від якості чинної системи управління 
персоналом. Саме тому, у статті проаналізовано та узагальнено теоретичні 
аспекти  формування системи управління персоналу на підприємствах, що 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю.  
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В умовах глобалізації зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) вітчизняних 

підприємств має величезне значення для національної економіки, адже ЗЕД 

надає значні можливості розширення господарської діяльності та освоєння 

нових ринків збуту для українських підприємств. Проте, на сьогодні умови ЗЕД 

є доволі складними, бо характеризуються високою конкуренцією, динамічним 

середовищем та впливом макроекономічних процесів. При виході на зовнішній 

ринок та функціонуванні на ньому система управління підприємством повинна 

відповідати специфічним умовам ведення бізнесу за кордоном, і це стосується 

передусім системи управління персоналом. 

Основною метою процесу управління персоналом на сучасному етапі є 

формування, розвиток та реалізація з найбільшою ефективністю кадрового 

потенціалу підприємства. Саме здійснення ЗЕД вимагає від персоналу 

підприємства більш високого рівня професійної підготовки, наявності 

особливих знань, умінь та навичок, необхідного досвіду роботи з іноземними 

партнерами та державними органами, а від власників – ефективного 

використання кадрового потенціалу, забезпечення належних умов праці, 

отримання прибутку від ЗЕД. Це визначає необхідність адаптації системи 

управління персоналу підприємства до умов здійснення підприємницької 

діяльності на зовнішньому ринку. 

Велику увагу у своїх працях вирішенню питань управління персоналу 

приділяли вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме: М. Мексон, Ф. Тейлор,                

А. Файоль, Л. Гілберт, Л. Баланова, І. Бузько,  Ф. Хміль, В. Храмова. Як 

зазначає О. Щур окремі керівники підприємств розуміють, що персонал - це їх 

головний ресурс, саме від людей залежить їх успіх на ринку, якість товарів чи 

послуг, популярність серед клієнтів [1, с.36]. Кибанов А .Я., досліджуючи 

проблему управління персоналом, підкреслює, що планування персоналу 

полягає у тому, щоб забезпечити людей робочими місцями у потрібний час і в 

необхідній кількості, у відповідності з їхніми здібностями, нахилами і 

вимогами виробництва [2, с. 173]. 
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Метою статті є висвітлення теоретичних засад формування системи 

управління персоналу, як одного з найважливіших складових необхідних для 

досягнення цілей підприємства. 

Від забезпечення підприємства кваліфікованими працівниками та їхнього 

раціонального використання залежить організаційно-технічний рівень 

виробництва, фінансова стабільність підприємства та його імідж. Результати 

господарської діяльності підприємства залежать від ефективності використання 

живої праці – важливого фактору виробництва, бо підприємство створено 

самою людиною для задоволення її власних потреб. Забезпеченість 

підприємства трудовими кадрами, їх раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, 

ефективному використанню устаткування, обладнання, машин, механізмів, 

зниженню собівартості та зростанню прибутку, що є кінцевою метою 

діяльності будь-якого підприємства. Саме тому, суть поняття «управління 

персоналом» можна обґрунтувати як діяльність, що спрямована на 

найефективніше використання трудових ресурсів для досягнення цілей 

підприємства та особистісних цілей працівників. В свою чергу, система 

управління персоналом визначає собою комплекс цілей, завдань та основних 

напрямів діяльності, а також різних методів і відповідного механізму 

управління, спрямованих на підвищення продуктивності праці та якості роботи. 

У загальному вигляді управління персоналом можна уявити як виявлення 

впливу управляючої системи на керовану. Каналами зворотного зв’язку в 

управляючу системи надходить інформація про її стан також вони мають 

інформаційні зв’язки з навколишнім середовищем. Усе вище перераховане 

створює систему управління персоналом. Тому, основними компонентами 

управлінської системи є [3, с. 84]: 

- суб’єкт управління, тобто джерело керівного впливу, той, хто здійснює 

управління, виконує функції керівництва і впливу на об’єкт з метою 

приведення його в новий, бажаний для суб’єкта стан; 
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- об’єкт управління, тобто те, що функціонує під керівним впливом, на що 

спрямовано цей вплив суб’єкта; 

- керівний вплив, тобто комплекс цілеспрямованих й організуючих команд, 

засобів, прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт і 

досягаються реальні зміни в його стані; 

- зворотні зв’язки, тобто інформація для суб’єкта про результативність 

керівного впливу і зміни в об’єкті  

Основними цілями функціонування системи управління персоналом є: 

підвищення конкурентоспроможності підприємства; підвищення ефективності 

діяльності підприємства, зокрема, досягнення максимального прибутку; 

забезпечення високої соціальної ефективності функціонування трудового 

колективу; формування позитивного іміджу підприємства на ринку [3, с. 121].  

Діюча система управління персоналом на підприємстві керується певними 

принципами, що являють собою сукупність фундаментальних правил 

керівництва людьми, послідовне дотримання яких є обов’язковою умовою 

досягнення організацією поточних і перспективних цілей. Проте можна 

виділити основні принципами управління персоналом організації, а саме:              

[4, c. 99]:  

- принцип планомірності передбачає здійснення усіх операцій та дій в 

організації по відтворенню та використанню персоналу, який відбувається на 

планомірній основі, скоординовано й злагоджено;  

- відсутність планомірності, неузгодженість у виконанні окремих планів 

порушують ритмічність виробництва, погіршують якість виконання окремих 

робіт та продукції, а у підсумку приводять до втрати робочого часу;  

принцип системності вимагає реалізації системного підходу в управлінні 

організацією як цілісним організмом, структурними підрозділами й 

виконавцями;  

- принцип єдиноначальності визначає чіткий розподіл повноважень між 

керівниками та структурними підрозділами по вертикалі й горизонталі, 

адміністративну підпорядкованість кожного працівника, кожної структурної 

ланки лише одному керівникові;  
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- принцип соціального партнерства направлений на досягнення 

взаєморозуміння між керівником і підлеглими, досягнення балансу інтересів 

між працюючими, соціальної згоди й бажання працювати спільно для 

досягнення взаємовигідних кінцевих результатів;  

- принцип економічної ефективності передбачає ефективне використання 

фінансових ресурсів на утримання і підготовку персоналу, оптимальних витрат 

на оплату праці й утримання робочих місць, інших витрат, які характеризують 

віддачу кадрів та їх окупність;  

- принцип демократизму вимагає оптимального поєднання 

єдиноначальності, персональної відповідальності керівника за стан справ в 

організації або підрозділі, яким він керує, з активним залученням найманих 

працівників до формування стратегії підготовки та використання кадрів, 

прийняття стратегічних і оперативних рішень, виявлення резервів підвищення 

ефективності виробництва, формування демократичного стилю керівництва;  

- принцип економічної заінтересованості включає створення гнучкої 

системи стимулів, яка спонукає весь персонал організації працювати з повною 

віддачею, для досягнення поставленої цілі;  

- принцип соціальної доцільності означає, що різні заходи в організації, 

будь-які дії керівництва, умови праці персоналу повинні бути соціально 

виправданими та обґрунтованими.  

Кожне підприємство обирає той принцип, який принесе йому максимум 

ефективності, проте для створення ефективної системи управління персоналом 

доцільніше використовувати поєднання декількох принципів одночасно. 

Узагальнення досвіду функціонування вітчизняних та зарубіжних 

організацій показує, що при формуванні системи управління персоналом  

значна проблема полягає у сфері роботи з кадрами. Адже, кадрова політика 

підприємства є частиною системи управління персоналом, яка охоплює ряд 

найважливіших складових  – залучення, відбір та наймання персоналу, підбір та 

розміщення персоналу, мотивацію та стимулювання, підвищення кваліфікації 

персоналу, а отже спричиняє значний вплив на систему управління 

підприємством та на підприємство загалом. 
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Підприємство ЗЕД повинне пристосовувати свою кадрову політику до 
функціонуючої стратегії ЗЕД, а саме: керівництво здійснює дослідження 
зайнятих у цій сфері працівників на відповідність обраній стратегії. У випадку 
невідповідності керівництво приймає рішення про їх звільнення або ж 
направляє на навчання та перепідготовку. Після відбору кадрів, що 
відповідають обраній стратегії ЗЕД, проводиться інформування працівників 
щодо стратегії, проводяться заходи, спрямовані на адаптацію до нових умов 
праці, розробляється дієва система мотивації [5, с. 258].  

Мотивація праці – одна з найважливіших функцій менеджменту та 
підсистем управління персоналом, що представляє собою стимулювання 
працівника або груп працівників до діяльності по досягненню цілей 
підприємства через задоволення їх власних потреб. Ефективність праці 
залежить не тільки від матеріального чинника, тому мотивація передбачає 
формування багатофакторної системи, яка повинна відповідати вимогам щодо 
ясності і конкретності, чіткого розподілу кола посадових обов’язків та 
компетенцій працівника, наявності системи об’єктивної оцінки результатів 
праці, встановлення розміру заробітної плати залежно від складності 
виконуваних кваліфікаційних вимог, встановлення відповідності заробітної 
плати індивідуальним результатам роботи працівника, обліку значущості та 
пріоритетності різних видів робіт при визначенні розмірів заробітної плати, 
однакової оплати робіт зіставної складності та відповідальності [6, с. 692].  

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що система управління 
персоналом повинна базуватися на таких ключових позиціях [6, с. 224-225]:  

- людина – основа корпоративної культури. Успішні підприємства 
приділяють велику увагу персоналу; коли людей ставлять на вершину змін, 
вони стають рушійною силою цих змін; 

- менеджмент для всіх. Управління має здійснюватися на трьох рівнях111 
вище керівництво, середнє керівництво («команда») і нижня ланка 
(«співробітники»);ефективність як критерій успіху організації, що полягає у 
досягненні мети з оптимальним використанням ресурсів і максимізації 
прибутку; 

взаємини як критерій успіху організації; 
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- якість як критерій ефективності. Необхідно працювати з п’ятьма 
взаємозалежними підсистемами якості: особиста якість; якість команди; якість 
продукції; якість сервісу і якість організації; 

- команда як критерій успіху організації. Всі команди й окремі 
співробітники, які входять у команду, роблять внесок як  в успіх, так і в 
провали організації; 

навчання – ключ до розвитку та змін і невід’ємна частина життєво 
важливого процесу просування організації. 

Отже, чітко сформована система управління персоналом складається з 
багатьох факторів, але правильне її формування  дозволяє підприємству якісно 
реагувати на події у зовнішньому середовищі та обирати правильні варіанти 
поведінки. На жаль, на більшості підприємствах України формування вірної 
системи управління персоналом за деякими причинами залишається складною 
проблемою, тому побудова ефективної системи управління персоналом вимагає 
подальшої розробки та удосконалення. 
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Вирішення багатьох задач національної економіки як цілісного 

економічного організму безпосередньо залежить від діяльності кожного 

підприємства. Особливе значення для розвитку й саморегулювання економічної 

системи має інноваційна діяльність суб'єктів господарювання.  

В економічно розвинених країнах 85-90% приросту ВВП забезпечується 

шляхом експорту високотехнологічної продукції. В Україні ж, за оцінками 

експертів, пороговий рівень існування інноваційної моделі економіки 

визначається 40% інновативності, а фактичний рівень забезпечення 

економічного росту за рахунок технологічних нововведень української 

економіки коливається в діапазоні лише 5-10% [7].  

На думку фахівців в області інвестиційної діяльності, 
на мікрорівні інвестиції необхідні для досягнення наступних цілей: розширення 
і розвитку виробництва; недопущення надмірного морального і фізичного 
зношування основних фондів; підвищення технічного рівня виробництва; 
підвищення якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції 
конкретного підприємства; здійснення природоохоронних заходів; придбання 
цінних паперів і вкладення коштів в активи інших підприємств. Відповідно, 
відсутність на підприємстві інвестиційних проектів, або, як причина їх 
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відсутності, неможливість знайти джерела фінансування для відновлення і 
реконструкції своїх виробничих активів, прирікає підприємство на конкурентну 
деградацію, і, як наслідок, на погіршення фінансових показників, які, у свою 
чергу, приведуть до банкрутства та закриття даного суб'єкта підприємницької 
діяльності.  

Нагальною є потреба кардинальних змін інноваційної системи. Традиційна 
науково-технічна політика, обмежена ефективність якої у вирішенні завдань 
модернізації економіки доведена, у розвинутих країнах світу вже давно 
поступилася політиці інноваційній, спрямованій на впровадження інновацій у 
практику та отримання комерційного доходу. Реалізація цих змін неможлива 
без підвищення ефективності функціонування окремих підприємств, діяльність 
яких спрямована на випуск високотехнологічної продукції з метою отримання 
прибутку. Важливою умовою стійкого та самопідтримуючого розвитку 
інноваційного бізнесу є створення державою спеціальних механізмів його 
підтримки.  

Дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності підприємств 
виконано в роботах зарубіжних та вітчизняних учених О. О. Дагаєва,                
І. Г. Дєжиної, М. М. Іванова, Н. І. Іванової, А. І. Каширіна, Е. Кемпбелла,                
Дж. Коллінза, Ф. Кука, Р. Мартіна, А. М. Поручника, П. Ромера, П. Санлея,                
Б. Г. Салтикова, А. С. Семенова, Д. Тернера, Р. Флориди, М. Фонштейна,                
К. Фрімена, І. Шумпетера та інших.  

Разом із тим, необхідно зазначити, що подальшого комплексного аналізу 
потребує механізм взаємодії інноваційних приватних компаній, венчурних 
фондів та органів державного управління, направлений на забезпечення 
безперервності циклу генерування – дифузія – комерціалізація інновацій.  

Метою статті є дослідження основних проблем розвитку інноваційної 
діяльності в Україні, визначення заходів підтримки суб'єктів інноваційного 
виробництва державою. В усьому світі традиційна науково-технічна політика 
змінюється на інноваційну, оскільки перша показала досить обмежену 
ефективність у вирішенні задач модернізації економіки через фокусування на 
створенні нових знань, а не на їх реалізації у виробництві.  
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Інноваційна політика являє собою цілісний підхід, який базується 

одночасно на створенні та на практичному використанні знань і при якому 

основне значення має комерційна віддача від нових технологій. Розробка 

інноваційної політики для України є особливо актуальною проблемою, оскільки 

показники наукомісткості більшості вітчизняної промисловості суттєво нижчі, 

ніж у країнах ЄС та США, незважаючи на високий науковий потенціал                

[2, с.31-32].  

Останнім часом в Україні з'являються урядові програми, у яких 

декларується перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, державна 

підтримка інноваційної діяльності; розглядається проект інноваційного кодексу 

України; обговорюється створення Національної венчурної компанії. Попри те, 

що і Український уряд, і науковці сходяться на думці, що інноваційний процес 

знаходиться в незадовільному стані, суттєвих зрушень у цій сфері вже протягом 

багатьох років не відбувається.  

Так, протягом останніх 15 років зростає використання результатів 

наукових досліджень вітчизняних учених у сфері інноваційної діяльності 

сусідніх держав, зменшуються обсяги використання можливої бази об'єктів 

інноваційної діяльності в Україні та знижується кількість інноваційно активних 

підприємств. Зазначимо, що серед країн Європейського Союзу мінімальні 

показники інноваційної активності мають Португалія – 26% і Греція – 29%, але 

навіть ці показники удвічі вищі, ніж в Україні. А в порівнянні з країнами-

лідерами, такими як Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія 

(71%) та Ірландія (74%), цей розрив з Україною складає майже п'ять разів [7].  

Інноваційній економіці потрібна наука високого рівня, яка забезпечує 

створення нових розробок, система ринкової апробації та відбору економічно 

ефективних розробок, а також механізми організації нового виробництва на їх 

основі. Ефективна інноваційна діяльність можлива лише за умови 

взаємовигідного партнерства держави та бізнесу. Відокремлено ні держава, ні 

бізнес не в змозі перевести економіку на інноваційний шлях.  Світовий досвід 

показує, що фінансування наукових досліджень та розробок здійснюється за 
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рахунок держави, участь бізнесу обмежується незначною кількістю конкретних 

замовлень. Організація виробництва – це прерогатива бізнесу, держава 

переважно виступає регулятором.  

Реалізація інновацій може здійснюватися лише в бізнесі, оскільки 

покупцем виступає підприємець, якого конкуренція примушує вносити зміни, 

або підприємець, який створює новий бізнес. Причому перший реалізовує 

інновацію лише в тому випадку, коли його не задовольняє позиція компанії на 

ринку й заради досягнення конкурентної переваги він готовий іти на ризик. Ті 

ж компанії, які мають стабільні позиції на ринку й не відчувають суттєвого 

тиску з боку конкурентів, не потребують «проривних» інновацій, для 

менеджменту таких підприємств достатньо вдосконалень еволюційного 

характеру.  

Відсутність цільових державних програм, відповідної інноваційної 

інфраструктури, прозорості умов для бізнесу на перспективу, залишають 

новаторські ідеї на рівні ідей, які часто реалізовуються поза межами України. 

Функціонуючі спеціальні зони, технопарки, інноваційні фонди переслідують 

різноманітні цілі, які часто не мають жодного стосунку до бізнес-результату.  

Чинний Закон України «Про інноваційну діяльність»  визначає інновації як 

новостворені (удосконалені) конкурентоздатні технології, продукцію або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва, соціальної сфери [4]. Отже, сучасна 

інноваційна діяльність розглядається як певна категорія, яка характеризується 

абсолютною цінністю, проте комерційний ефект нововведення не 

визначається.  

Основоположник російської Національної інноваційної системи Борис 

Салтиков зазначає, що інновація – це не просто нововведення, це – продане 

нововведення [5, с. 164]. Саме ринок повинен відповісти на питання: чи має 

певна інновація практичну цінність? Інноваційний бізнес диференційований за 

розмірами компаній, тому виокремлення таких двох груп суб'єктів 
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інноваційного виробництва, як великі корпорації та малі інноваційні 

підприємства, є практично виправданим та мотивованим, оскільки кожна з них 

потребує різних заходів підтримки в рамках інноваційної політики держави.  

Основу інноваційного потенціалу країн складають великі підприємства, 

вони відіграють провідну роль у процесі інноваційного розвитку держави.  

Одним із основних індикаторів розвитку підприємства є 

конкурентоспроможність, оскільки у ній поєднано економічні, наукові, 

технологічні, виробничі, організаційні, управлінські та маркетингові чинники 

потенціалу підприємства, який втілюється у товарах і послугах, опосередковано 

конкуруючи на національному і світовому ринках. 

Конкурентоспроможною буде вважатися така інноваційна продукція, 

комплекс споживчих та вартісних властивостей якої забезпечить задоволення 

потреб і вимог споживачів та еквівалентний прибутковий обмін такої продукції 

на гроші, ресурси або інший товар в умовах широкої пропозиції на ринку інших 

товарів-аналогів. Таке визначення надає можливість розвинути цю думку до 

нового поняття «домінуюча конкурентоспроможна інновація». 

Домінуюча конкурентоспроможна інновація в сучасних цінових її 

застосуваннях може бути визначена як новостворена (або суттєво 

вдосконалена) інноваційна продукція, котра займає домінуючі позиції на ринку, 

не має аналогів, а комплекс споживчих та вартісних властивостей якої 

забезпечує задоволення потреб і вимог споживачів та прибутковість 

підприємства у середньостроковому або довгостроковому періоді. 

Конкурентоспроможність інновації на ринку, як і підприємства у цілому, 

може бути забезпечена тільки відповідним інноваційним потенціалом. У цьому 

сенсі сучасний маркетинговий менеджмент повинен забезпечити 

кореляцію  функції маркетингу з іншими функціями підприємства з метою 

отримання прибутку та своєчасно виявити зміну потреб та умов ринку, 

мобілізувати потенційні можливості підприємства, задовольнити нові потреби 

споживачів. Тому координуюча роль маркетингового менеджменту 

інноваційної діяльності полягає у врахуванні ринкових вимог при реалізації 

планів інноваційної діяльності та контролі за їх реалізацією. 
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Висновки та пропозиції. Таким чином, нами доведено, що сфера інновацій 

в Україні у минулому вивчалася в межах економічних досліджень науково-

технічного прогресу. В нових умовах ринкової економіки дослідження цього 

напрямку доцільно проводити на базовому рівні господарської системи країни, 

основою якої є підприємства. Інноваційна політика держави має бути 

спрямована на підвищення ефективності підприємств, діяльність яких 

орієнтована, у першу чергу, на випуск високотехнологічної продукції. Заходи 

щодо підтримки, стимулювання інновацій, формування (зміни) відповідної 

нормативно-правової бази, створення адекватної системи управління на 

принципах інноваційного менеджменту повинні включати підтримку малого і 

середнього бізнесу. Для впровадження інноваційного варіанту розвитку 

економіки починати потрібно, на наш погляд, із визначення економічних 

пріоритетів держави в інноваційній діяльності, розробки механізмів 

партнерства з бізнесом в інноваційній сфері.  

Список використаних джерел: 

1. Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / 

В. Бурлака // Діловий вісник. – № 12 (199). - 2010 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2010/dv1012131.ua.html.  

2. Семенов А. С. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

/ А. С. Семенов, А. И. Каширин // Инновации. – 2006. – № 1 (88). – С. 29-37.  

3. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія 

інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів": Постанова ВР України // Відомості Верховної Ради України. –                

2011. – № 11.  

4. Закон України "Про інноваційну діяльність" № 40-IV від 4 червня 2002 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.  

5. Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации 

исследований и разработок / И. Г. Дежина, Б. Г. Салтыков. – М.: ИЭПП, 2004.  



334 
 

6. Кристенсен К. Диллемма инноватора / К. Кристенсен. - М.: Альпина 

бизнес букс, 2004.  

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

 

УДК 339.137.2 (045) 

С.Р. Бурдейний 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ФАКТОР 

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті визначено зміст категорії «організаційно-економічного механізму 

здійснення міжнародних перевезень». Розроблено ієрархічну структуру 

організаційно-економічного механізму здійснення міжнародних перевезень, 

визначено основні стадії зростання прибутку господарської діяльності на його 

основі. Наголошено на важливості виокремлення складових економічного 

ефекту організації і здійснення міжнародних перевезень підприємства. 

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, міжнародні перевезення, 

зовнішньоторговельна угода, конкурентоспроможність підприємства, резерви 

підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, собівартість, попит, 

зовнішній ринок, рентабельність, прибуток, витрати, чинне законодавство.  

Організація та здійснення міжнародних перевезень вантажів при 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства – це досить важливий фактор 

зростання конкурентоспроможності підприємства.  

Відповідно організація транспортних перевезень на зовнішній ринок 

вимагає від підприємства і покупця укладання зовнішньоторговельної угоди, 

яка з’ясовує наступні моменти:  
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− розподілення обов’язків і прав транспортного підприємства та покупця 

вантажу по зобов’язанню поставки товару; 

− зворотній зв'язок між транспортним підприємством і покупцем під час 

доставки вантажу; 

− погодження виду транспорту, яким буде доставлятись вантаж; 

− оформлення документів (договорів, контрактів та ін.) на перевезення 

згідно чинного законодавства України і міжнародного права. 

Міжнародні перевезення відіграють важливу роль в розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Для ефективного 

функціонування міжнародних перевезень потрібно виконувати своєчасно 

зобов’язання сторонами по купівлі – продажу згідно зовнішньоторговельної 

угоди. При порушенні транспортного процесу виникає ситуація втрати 

матеріальної зацікавленості експортера і імпортера, вантаж буде 

неконкурентоспроможним.  

Організація міжнародних перевезень на підприємстві регулюється 

багатьма міжнародними угодами, транспортними конвенціями. Найбільш 

впливові: Міжнародна морська організація (ІМО), Міжнародна організація 

морського супутникового зв’язку (ІНМАРСАТ), Міжнародна організація 

автотранспортних перевезень та багато інших.  

Транспортні перевезення вважаються міжнародними, якщо вони пов’язані 

з переміщенням вантажу на зовнішні ринки – відносно країни продавця і країни 

– покупця. Загалом міжнародні перевезення вантажів складаються з трьох 

основних етапів:  

− перевезення територією країни – експортера; 

− перевезення транзитною ділянкою; 

− перевезення по території країни – імпортера.  

Сутність міжнародних перевезень, їх класифікація залежить від ряду 

ознак: 

− предмету транспортних операцій; 
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− виду транспорту; 

− періодичності (регулярні і нерегулярні); 

− порядку проходження кордону; 

− транспортно – технологічної системи; 

− виду сполучення. 

Питання організації міжнародних перевезень потребує обов’язкового 

дослідження і аналізу транспортних витрат, включаючи вартість фрахту, 

страхування, навантаження, розвантаження, упаковку, розпаковку та ін. 

Ефективна організація міжнародних перевезень на підприємстві відіграє 

важливу роль в одержанні прибутку від зовнішньоекономічної діяльності та 

підвищенні загальної конкурентоспроможності підприємства. Ефективне 

здійснення міжнародних перевезень – це комерційний ефект 

зовнішньоторговельних угод. Таким чином, міжнародні транспортні 

перевезення об’єктивно необхідні для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

Управління міжнародних транспортних перевезень підприємства потребує 

використання організаційно-економічного механізму. 

Для визначення змісту категорії «організаційно-економічний механізм», 

доцільно використати механізм, розроблений В.А. Білоусом. Вчений 

рекомендує відібрати основні,  згруповані визначення, утворити безліч 

робочих, допоміжних, частково визначених категорій. Елементи й складова, що 

входять до поняття «організаційно-економічний механізм, зображенні на рис. 1. 

Формування структури організаційно-економічного механізму організації і 

здійснення міжнародних перевезень підприємством визначає такі кроки: 

визначення об’єкта, враховуючи формування мети управління; формування 

стратегії, враховуючи організаційні форми; визначення сукупно необхідних 

ресурсів управління; пошук зовнішніх конкурентних можливостей; раціональне 

використання ресурсів, враховуючи потенціал конкурентоспроможності; 

організація виробничих відносин; формування партнерських і соціальних 

відносин. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм здійснення міжнародних 

перевезень підприємством 

 

Забезпечення досягнення ефективної мети в організації міжнародних 

перевезень підприємством – це основні завдання організаційно-економічного 

механізму в конкретних умовах господарювання. При цьому важливою 

складовою є сполучна ланка між зовнішнім і внутрішнім середовищем 

підприємства, забезпечивши ефективну роботу в умовах виходу на зовнішній 

ринок. 

При організації міжнародних перевезень підприємство повинно 

враховувати основні техніко-експлуатаційні особливості та переваги 

автомобільного транспорту: 

− маневреність та велика рухливість, мобільність; 

− доставка вантажів без додаткових перевантажень чи пересадок на шляху 

доставки до покупця; 

− автономність руху транспортного засобу; 

− висока швидкість доставки вантажів; 

− широка сфера застосування по територіальній ознаці, видом вантажу і 

системам сполучення; 

− можливість скорочення часу проходження кордону. 
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Відносні недоліки використання автомобільного транспорту при 
здійсненні міжнародних перевезень: 

− велика собівартість вартості перевезень, враховуючи збільшення ціни на 
паливно-мастильні матеріали; 

− велика паливна енергоємність та металоємність; 

− відносно низька продуктивність одиниці рухомого складу; 

− найбільша трудомісткість, враховуючи, що в основному на один 
транспортний засіб потрібно не менше одного водія, а в основному – два, в 
залежності від відстані перевезень. 

Надійна якісна робота та організація міжнародних перевезень є головним 
показником конкурентоспроможності підприємства в здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності підприємством, так як це забезпечує вихід 
його продукції на міжнародний ринок. Керівництво підприємства повинно бути 
чутливим до здійснення організацій міжнародних перевезень, до нівелювання 
впливу негативних факторів, особливо зовнішнього середовища. 

Тому особливу актуальність набувають рішення, пов’язані з 
удосконаленням доставки вантажів на міжнародних перевезеннях.  

Міжнародні транспортні перевезення характеризуються показниками 
ефективності  господарської діяльності підприємства: 

− продуктивність праці; 

− фондовіддача; 

− собівартість продукції; 

− прибуток; 

− рентабельність діяльності. 
Складові економічного ефекту організації і здійснення міжнародних 

перевезень підприємством: 

− економія від удосконалення управління міжнародними перевезеннями; 

− економія від скорочення витрат при взаємних розрахунках продавці-
покупця; 

− ефект від інвестування коштів у організацію і здійснення міжнародних 
перевезень підприємством. 
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Здійснення міжнародних перевезень займає особливе місце в 
господарській діяльності підприємства. Організації міжнародних перевезень 
піддаються впливу всіх факторів, що характеризують розвиток ринкової 
господарської діяльності, тому відіграє особливу роль в здійсненні ним 
зовнішньоторговельної діяльності. Організація і здійснення міжнародних 
перевезень вимагає від управлінського персоналу підприємства володіння 
професійними знаннями законодавства окремих держав, техніко-
експлуатаційних характеристик транспортних засобів, важливих складових 
процесу організації доставки вантажів до місця призначення. Міжнародні 
перевезення при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності є 
об’єктивно необхідними і є справою відповідальною і пов’язаною з ризиками. 

При організації та ефективним здійсненням міжнародних перевезень 
вантажів при здійсненні здійснені зовнішньоекономічної діяльності 
підприємству потрібно своєчасно реагувати до змін на зовнішньому ринку, 
удосконалювати стабільні ділові зв’язки із зарубіжними партнерами, 
удосконалювати заходи по передбаченню впливу негативних факторів.  

Організація міжнародних перевезень на підприємстві являється об’єктивно 
необхідним для здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. 
Порушення здійснення міжнародних перевезень на підприємстві веде до 
матеріальних втрат експортера та імпортера. 

Удосконалення організаційно-економічного механізму здійснення 
міжнародних перевезень підприємством при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності вимагає вирішення питань, а саме: 

− комплексний підхід до підвищення якісно-ефективної організації 
міжнародних перевезень; 

− для нейтралізації ризиків та збитків розробка системної загальної схеми 
маршрутів міжнародних перевезень на зовнішній ринок; 

− постійне дослідження та аналіз номенклатури параметрів оцінювання 
перспективних маршрутів доставки вантажів; 

− вибір ефективних методів ціноутворення даної діяльності підприємства; 

− постійний контроль за здійсненням платежу, доставки вантажів (гарантія 
об’ємів та термінів); 
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− розробка системи матеріальної мотивації персоналу підприємства за 
ефективне здійснення міжнародних перевезень на зовнішній ринок; 

− розробка гнучкої організаційної структури управління міжнародними 
перевезеннями, а особливо збут вантажів, враховуючи внутрішні і зовнішні 
резерви; 

− довгострокове стратегічне планування міжнародних перевезень вантажів 
на зовнішній ринок, використовуючи своєчасний, чіткий реальний розрахунок 
фінансово-економічних показників.  
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У статті проаналізовано методи оцінки та шляхи підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, проведено огляд економічної 
літератури з питань сутності конкурентоспроможності підприємств, 
визначено підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність» в 
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економічній літературі. Досліджено методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, розглянуто методичні підходи до аналізу 
конкурентоспроможності підприємств. Визначено методи проведення аналізу 

конкурентоспроможності підприємства. Окрім того, у статті виявлено деякі 
чинники підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та 
сформовано рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, конкурентні переваги, 
методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, рівень 
конкурентоспроможності. 

У діяльності сучасних підприємств далеко не останню роль почало 
відігравати поняття конкурентоспроможності. Під конкурентоспроможністю 
підприємства прийнято розуміти його здатність бути потрібним і успішним на 
ринку, змагатися з конкуруючими фірмами і отримувати більше економічних 
вигод у порівнянні з компаніями-аналогами [4]. 

Для досягнення цієї мети необхідна орієнтація підприємства на 
максимізацію прибутку, що, в свою чергу, може бути дoсягнутo шляхом 
забезпечення високої кoнкурентoспрoмoжнoсті. Посилення конкуренції на 
зoвнішньoму і внутрішньому ринку викликане збільшенням масштабів 
глобалізації світової екoнoміки, збільшенням темпів і масштабів у 
технологічному середoвищі вирoбництва. На сьoгoднішній день прoдукція, 
вирoблена в багатьoх галузях вітчизняної прoмислoвoсті, не може кoнкурувати 
на світoвoму ринку з зарубіжними аналoгами. Це призвoдить дo зниження 
кoнкурентoспрoмoжнoсті екoнoміки країни в цілoму. Перевага сирoвиннoгo 
сектора в структурі української прoмислoвoсті визначає актуальність 
збільшення кoнкурентoспрoмoжнoсті національної екoнoміки. 

Оцінка конкурентоспроможності, яку необхідно проводити компаніям, 
часто буває заснована на інтуїтивних відчуттях, однак, її цілком можна 
формалізувати, описавши колом показників, які, дозволяють здійснити саму 
оцінку i дозволяють виділити напрямки підвищення конкурентоспроможності 
через виявлення факторів, що впливають. 
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Показники, які можуть бути використані при оцінці 
конкурентоспроможності компанії, різні і їх набір може відрізнятися в 
залежності від використовуваної методики оцінки. 

Таким чинoм, визначення кoнкурентoспрoмoжнoсті має стати невід'ємним 
елементом маркетингової діяльності будь-якого гoспoдарюючoгo суб'єкта. Крім 
тoгo, вивчення кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємства неoбхіднo при виборі 
підприємства-партнера для організації спільного випуску продукції; залучення 

коштів інвестора; складанні програми виходу підприємства на нoві ринки 
збуту; прийнятті рішення про зміну асортименту, розробці та вирoбництві 
нових виробів та модернізації вирoбів, щo вигoтoвляються, рoзширенні 
виробничих пoтужнoстей та ін. 

Питання проведення аналізу та оцінки конкурентоспроможності 

підприємств досліджували як зарубіжні (І. Ансофф, К. Боумен, Дж. Гелбрейт, 
Д. Дей, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Мінцберг, М. Портер), так і українські                 
(Г.Л. Вознюк, А.Г. Загородній, Н.В. Зінченко, М.Д. Корінько, Л.О. Мармуль, 
В.Г. Моісеєв, А.П. Наливайко, Т.С. Смовженко, О.Л. Устинко, В.О. Шишкін, 
А.Ю. Юданов) вчені. Проте, на сьогоднішній день у вітчизняній практиці існує 
певна недооцінка питань управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Метою статті є теоретичне узагальнення підходів до визначення та оцінки 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а також шляхи 
підвищення конкурентоспроможності. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх 
сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції 
змушує країни постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї 
продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів. 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні конкурентоспроможність 
є вирішальним фактором успіху бізнесу й економічної безпеки. Конкуренція як 
головний елемент ринкового механізму є наразі однією з найпопулярніших 
економічних категорій. А механізм формування ефективних підходів до вибору 

конкурентних переваг є найбільш актуальним в сучасному економічному 
середовищі [8]. 
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У сучасній науці існує шість основних підходів до визначення 
конкурентоспроможності [5]. 

Відповідно до першого підходу конкурентоспроможність розглядається з 
точки зору переваг в порівнянні з конкурентами. 

Другий підхід заснований на теорії рівноваги А. Маршала. У виробника 
немає приводу для переходу в інший стан, і він досягає максимального 
прибутку і рівня збуту. 

Третій підхід полягає в оцінці конкурентоспроможності за якістю 
продукції на основі складання багатокутних профілів по різних 
характеристиках компетентності. 

Четвертий підхід являє собою матричну методику оцінки 
конкурентоспроможності, реалізується за допомогою складання матриць і 
попередньому виборі стратегії. 

П'ятий підхід структурний, відповідно до нього положення підприємства 
можна оцінити через такі показники як: рівень монополізації галузі, наявність 
бар'єрів для нових підприємств, що з'являються на ринку. 

Шостий підхід функціональний, його представники визначають 
співвідношення між витратами і ціною, обсяги завантаження потужностей 
виробництва, кількість продукції, що випускається і інші показники. 
Відповідно до цього підходу конкурентоспроможними вважаються компанії, в 
яких краще налагоджено виробництво і подальша реалізація товару, більш 
ефективно поставлено управління фінансовими ресурсами.  

Огляд економічної літератури з питань сутності конкурентоспроможності 
підприємства дозволив дійти висновку, що незважаючи на різноаспектність та 
різноспрямованість досліджень науковців, автори дотримуються подібних 
думок щодо трактування «конкурентоспроможності» як можливості учасника 
конкурентної боротьби у вирішенні визначених завдань за ринкових умов. Для 
того, щоб докладніше розібратися в умовах і факторах конкуренції між 
підприємствами, необхідно уточнити в чому, власне, полягає поняття 
«конкурентоспроможність» як економічний феномен. Для цього представимо 
характеристики та підходи до поняття конкурентоспроможність різними 
авторами (табл. 1). 
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Вирішенням проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства 
є оцінка його конкурентоспроможності, оскільки тільки на основі такої оцінки 
можуть бути зроблені висновки про ступінь конкурентоспроможності 
господарюючого суб'єкта. Зазначена оцінка є відправною точкою розробки 
заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства і в той же час - 
критерієм результативності цих заходів. Крім того, оцінка 
конкурентоспроможності є методологічною основою для аналізу і, як наслідок, 
виявлення шляхів підвищення конкурентоспроможності господарюючого 
суб'єкта [7]. 

Аналіз економічної літератури з даної тематики дозволяє виділити кілька 
підходів до вирішення сформульованої задачі [7]. Розглянемо найвідоміші 
методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Матричні методи. Даний підхід базується на оцінці маркетингової 
діяльності підприємства і його продукції. В основі методики - аналіз 
конкурентоспроможності з урахуванням життєвого циклу продукції 
підприємства. 

Таблиця 1  

Підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність» 

в економічній літературі 
Автор Визначення поняття

І. Ансофф [1] 
Конкурентоспроможність одночасно є як результатом конкурентної 
боротьби так і основою розвитку економіки окремого суб’єкта 
господарювання та суспільства в цілому.

М. Корінько [6] 
Конкурентоспроможність організації визначає як здатність фірми 
випускати конкурентоздатну продукцію, перевага фірми по відношенню 
до інших фірм даної галузі у середині країни і за її межами. 

Р. Грецький [3] 
Конкурентоспроможність – це фактор чи комбінація факторів, яка робить 
діяльність організації більш успішною у порівнянні з конкурентами в 
конкурентному середовищі і не може бути легко повторена 
конкурентами.

Д.Миленький [9] 
Конкурентоспроможність представляє собою здатність краще за інших 
задовольняти існуючі потреби на території регіону або ті, що 
формуються. 

Є.Богуславський, Ю. 
Шибалкіна [2] 

Конкурентоспроможність розглядається як роль регіону та його місце в 
економічному просторі країни, здатність забезпечувати високий рівень 
життя населення і можливість реалізувати потенціал, яким володіє регіон.

С.Смерчівська [11] 

Конкурентоспроможність визначають як обумовлене економічними, 
соціальними, політичними та іншими факторами положення регіону і 
його окремими товаровиробниками на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, яке відображається через показники (індикатори), адекватно 
характеризуючи стан та динаміку
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Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції 

підприємства. Ця група методів базується на судженні про те, що 

конкурентоспроможність підприємства вище тим, чим вище 

конкурентоспроможність його продукції. Для визначення 

конкурентоспроможності продукції використовуються різні маркетингові 

методи, в основі більшості яких лежить знаходження співвідношення ціна-

якість. 

Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції. Суть підходу полягає 

в бальній оцінці здібностей підприємства по забезпеченню 

конкурентоспроможності. Кожна з сформульованих в ході попереднього 

аналізу здібностей підприємства по досягненню конкурентних переваг 

оцінюється експертами з точки зору наявних ресурсів. 

Комплексні методи. Оцінка конкурентоспроможності підприємства в 
рамках подібних методів ведеться на підставі виділення поточної і потенційної 
конкурентоспроможності підприємства. У більшості випадків поточна 
конкурентоспроможність визначається на підставі оцінки 
конкурентоспроможності продукції підприємства, потенційна - по аналогії з 

методами, заснованими на теорії ефективної конкуренції. 
Аналіз існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства дозволяє відзначити наступні загальні недоліки представлених 
методів. 

Переважна більшість методик ґрунтується на виявленні факторів, що 
визначають конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів, при цьому 
акцент робиться на створенні їх вичерпного переліку. Однак система факторів 
конкурентоспроможності підприємства є відкритою, а безліч елементів цієї 

системи - нечітким. Таким чином, кількість чинників конкурентоспроможності 
практично нескінченна, отже, який би не був великий їх перелік, він все одно не 
буде вичерпним, а отже, і заснована на такому неповному переліку оцінка 
конкурентоспроможності підприємства буде неадекватною. Ставлячи на перше 
місце вичерпний перелік чинників конкурентоспроможності, дослідники 

потрапляють у глухий кут, оскільки такий перелік неможливий в принципі [7]. 
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Для оцінки виявлених дослідниками чинників конкурентоспроможності, а 
також визначення ряду інших показників використовуються приблизні оцінки, 
«експертні методи», які страждають істотною суб'єктивністю і умовністю. 

Звичайно, в ряді випадків уникнути такого підходу неможливо, проте 
використання подібних оцінок в якості базового методу призводить до слабкого 
математичного зв'язку вихідних факторів з оцінюваним показником 
конкурентоспроможності. 

Здійснивши аналіз розроблених на сьогодні методів оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства, можна дійти до висновку, що не існує 

ідеальної з усіх боків методики комплексного оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства. Виділені недоліки наявних підходів до 

оцінювання конкурентоспроможності підприємств обумовлюють сильно 

обмежені можливості практичного застосування більшої їх частини. 

Наприклад, від методу, за допомогою якого, здійснюється оцінка 

конкурентоспроможності фірми невиробничої сфери, суттєво залежить 

надійність отриманих результатів, простота їх ідентифікації та можливості 

подальшого застосування [10]. 

Для коректної оцінки і подальшого підвищення конкурентоспроможності 

підприємства розроблено безліч методів, які можуть застосовуватися як окремо, 

так і в комплексі, в залежності від завдань, поставлених перед початком 

проведення оцінки. Різноманіття існуючих сьогодні методів дає можливість 

підібрати найбільш ефективний і простий метод оцінювання для кожного 

конкретного підприємства. 

Варто зазначити, що в умовах конкуренції кожному підприємству для 

підтримки належного рівня конкурентоспроможності необхідно вибирати 

найбільш досконалі способи розвитку, що гарантують йому конкурентні 

переваги. При цьому важливо, щоб основу конкурентоспроможності становили 

конкурентні переваги вищого рівня, які складно скопіювати конкурентам, і 

чітко розроблена конкурентна стратегія. 
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Підводячи підсумок, слід відмітити, що у цілому для оцінки механізму 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати 

різні підходи: ресурсний, факторний, рейтинговий. Слід також зазначити, що на 

всіх рівнях господарювання у механізмі забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства виділяють окремо механізм державного регулювання економіки, і 

тоді оцінка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

набуває вирішального значення. 

Отже, нерівномірність сучасного розвитку національної економіки, 

нестабільність ринкового середовища, супроводжується ускладненням 

економічних явищ, що зумовлює об’єктивну необхідність удосконалення 

механізму забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Сьогодні практично відсутні загально визначені наукові розробки, що 

дозволяли б вирішувати проблемні питання цього рівня на єдиній діалектичній 

основі досвіду, сучасного стану і перспективних завдань діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядається основна сутність та особливості механізму 

маркетингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємством. 

Ключові слова : конкуренція, механізм маркетингу, рентабельність, зовнішній 

ринок, стратегічний маркетинг, ресурсний і фінансовий потенціал, моніторинг 

ЗЕД, диверсифікація, ризики. 

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством вимагає від 

нього використання сучасних методів управління, в тому числі його 
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сьогоднішніх особливостей. Сьогодення вимагає використання підприємством 

досягнень в науковому вивченні ринкового попиту, вимог споживача 

зовнішнього ринку, випуск конкурентоздатної продукції тощо. 

Дослідження в статті аналізують та визначають особливості механізму 

маркетингу при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності.  

Дослідження механізму маркетингу підприємства при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності проведені в роботах науковців з економіки 

господарсь кої діяльності : Чехоніна С. С., Зав’ялова П. С., Богуцького О. А., 

Дорогунцова С. І., Єрманського О. А. та інших. При цьому, не повністю 

досліджено відмінності механізму маркетингу в залежності від особливостей 

господарської діяльності підприємства. Не  ґрунтовно вивченим є питання 

впровадження на практиці механізму маркетингу, враховуючи конкретні 

можливості виробнич-господарської діяльності підприємства.  

Основними принципами здійснення зовнішньоекономічної діяльності є :  

− принцип суверенітету народу України ( підприємства також) у 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

− принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 

− принцип юридичної рівності і недискримінації; 

− принцип верховенства закону; 

− принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

− принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезені 

та вивезені товарів. 

Отже, підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність має 

рівне право здійснювати її як не заборонену законами України. 

Ефективна господарська діяльність підприємства, здійснюючи 

зовнішньоекономічну діяльність значною мірою залежить від механізму його 

маркетингу, як чинника реалізації ефективної реалізації стратегії розвитку 

підприємства. Підприємство повинно сформувати механізм управління для 

здійснення ефективної господарської діяльності на зовнішньому ринку. 
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Ефективний механізм маркетингу господарської діяльності вимагає більш 

чіткої координації діяльності підприємства через ефективність управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. А це,  в першу чергу:  

− забезпечення оптимальної стратегії управління ефективною 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;  

− оцінюючи ефективність господарської діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку, враховуючи свої виробничі ресурси та можливості 

одержання інвестиції;  

− своєчасність розробки комплексу стратегічних завдань відповідних 

інструментів аналізу щодо їх рішення; 

− врахування маркетингових конкурентів на зовнішньому ринку. 

У сучасний період в умовах трансформації ринкових відносин складаються 

об’єктивні фактори, що призводять до ускладнення впливу механізму 

маркетингу на діяльність підприємства. 

Зовнішній ринок вимагає від підприємства конкретного вивчення, 

враховуючи всі можливості та потреби в аналізі великої кількості інформації. 

Потрібно враховувати особливості та вимоги зовнішнього середовища 

маркетингу, специфіку відповідності міжнародного і чинного законодавства 

України та інших країн-партнерів. Своєчасний та досконалий аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства дає можливість конкретизувати 

його потенційні можливості, конкурентоспроможність продукції на 

зовнішньому ринку, можливості ефективного користування та застосування 

цінової конкуренції та інше. 

Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, для 

досягнення запланованого прибутку повинно постійно вивчати вимоги і умови 

зовнішнього рину для ефективного використання своїх можливостей і резервів  

( рис.1): 
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Рис. 1. Характеристика моніторингу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Механізм маркетингу синтезує теоретичні і практичні питання 

функціонування підприємства на зовнішньому ринку залежно від зовнішніх 

умов. До відповідної стратегії маркетингу на підприємстві є наступні вимоги :  

− реалізм в оцінці зовнішнього і внутрішнього ринків; 

− альтернативність вибору діяльності цінової політики; 

− чіткість, ясність вибраної стратегії; 

− своєчасна реакція на зміни зовнішнього середовища; 

− локалізація по часу виконання вибраної стратегії. 

Для зростання рентабельності господарської діяльності підприємства, при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності потрібно більш ефективне 

використання економічних можливостей адаптованих ресурсів. 

Використовуючи особливості механізму маркетингу господарської діяльності, 

потрібно використовувати системний підхід до здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності (рис.2):  
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Рис. 2. Схема розробки стратегії здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Вищенаведена схема на рис. 2 вказує на взаємозв’язок моніторингу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства і особливостей механізму 

маркетингу підприємства.  

Відповідно для ефективного дослідження особливостей механізму 

маркетингового підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, 

потрібно виконувати такі основні завдання:  

− дослідження та конкретний своєчасний аналіз кон’юнктури зовнішнього 

ринку; 

− вивчення динаміки попиту зовнішнього ринку; 

− своєчасний аналіз результатів маркетингової зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 

− постійне вивчення та аналіз діяльності конкурентів, партнерів на 

зовнішньому ринку;  

− оцінка ефективності механізму маркетингу здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  
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− розробка та контроль за виконанням стратегії маркетингу 

підприємства;  

Глобальними базовими напрямками маркетингової діяльності, що 

використовують особливості її механізму є :  

− стратегія сегментації – задоволення ринкового попиту, 

використовуючи партнерів та посередників; 

− стратегія диверсифікації – освоєння нових зовнішніх ринків, 

враховуючи попит на них; 

− стратегія інтернаціоналізації – довгостроковий план як освоєння нових 

ринків, так і нових сегментів  на освоєних ринках : стратегія глибокого 

проникнення на зовнішніх ринках. 

Потрібно пам’ятати, що вибір стратегії залежить від ресурсного потенціалу 

підприємства та готовності до ризиків в господарській діяльності. Важливим 

також є дослідження факторів безпосередніх особливостей механізму 

маркетингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємством, 

оскільки передбачає аналіз конкурентів, покупців та партнерів. Оцінюючи 

конкурентів, потрібно вчасно і детально проаналізувати вплив конкурентів на 

зовнішньому ринку.  

При вивченні попиту та його аналізі, слід обґрунтовувати вибір цільового 

ринку здійснювати сегментацію на зовнішньому ринку. Використовуючи 

можливості вивчення збутового потенціалу підприємства, є можливість оцінити 

рівень ефективності стратегічного маркетингового управління 

зовнішньоекономічною діяльністю.  

З позицій вимог сьогодення бізнесу, можна стверджувати, що стратегія 

механізму маркетингу зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це 

інструмент максимізації прибутку господарської діяльності в цілому через 

економію матеріальних і фінансових ресурсів, виявлення резервів і т.д. 
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Успішне формування стратегії механізму маркетингу підприємства при 

здійсненні зовнішньоекономічній діяльності забезпечується відповідними 

вимогами, а саме : 

1. розробка загальних напрямків діяльності підприємства на зовнішньому 

ринку; 

2. розрахунок практичної реальності результатів діяльності на 

зовнішньому ринку та одержання економічного ефекту – прибутку; 

3. розробка конкретних заходів, особливо після одержання достовірної 

інформації, коректування первісної стратегії. 

Систематизація особливостей механізму маркетингу при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємством повинна відповідати загальній 

меті розвитку господарської діяльності – систематичне одержання прибутку. 

Тому підприємство повинно своєчасно відстежувати зміни в зовнішньому 

середовищі і пристосовуватися до них. У зв’язку з цим, стабільна позиція на 

зовнішньому ринку серед конкурентів, налагодження взаємовигідних стосунків 

з покупцями та партнерами допоможе встановити рівновагу між внутрішнім і 

зовнішнім середовищем підприємства.  

Вказані обставини визначають актуальність і практичне одержання 

прибутку від зовнішньоекономічної діяльності підприємства, де механізм 

маркетингу визначає правила та прийом поведінки підприємства на 

зовнішньому ринку, визначає принципи здійснення експортно-імпортних 

операцій відповідно чинному національному законодавству та міжнародному 

праву. 

Підприємство при розробці заходів щодо зростання прибутковості 

зовнішньоекономічної діяльності, повинно постійно враховувати особливості 

механізму маркетингу діяльності та вимоги:  

− обов’язково передбачати цілісність системи показників фінансово-

економічної діяльності, забезпечивши їх обґрунтованість та зростання їх у 

перспективі; 
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− заходи здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності повинні 

бути розроблені на основі стратегічного планування господарської діяльності 

підприємства в цілому;  

− постійний пошук конкурентоспроможних інноваційних проектів;  

− постійне ефективне використання можливостей інформаційних 

технологій. 

Успішне формування та розвиток механізму маркетингу при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємством викликає сьогодні велику 

практичну цінність, як в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб 

споживачів на зовнішньому ринку, так і  отримання переваг над конкурентами, 

так і грамотне обґрунтоване маркетингове рішення щодо господарської 

діяльності. 

Кінцевою метою господарської діяльності підприємства в цілому, в тому 

числі і зовнішньоекономічної, є прибуток. Тому дуже важливо, 

використовувати особливості механізму маркетингу при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності, проводити дослідження і аналіз діяльності, 

реально виявляти резерви збільшення прибутку, формувати і використовувати 

формування прибутку в майбутньому періоді.  

Такі дії вимагають забезпечення певного рівня управління господарської 

діяльності підприємства з врахуванням всіх чинників і аспектів подальшого 

розвитку і збільшення об’ємів зовнішньоекономічної діяльності. В зв’язку зі 

складною ситуацією у сфері інновацій на Україні необхідно стимулювати 

ефективну господарську діяльність підприємства, а саме: держава в першу 

чергу повинна створювати умови для широкого залучення в інноваційну сферу 

позабюджетних інвестицій, створювати механізми покриття інноваційних 

ризиків тощо.  

Особливості механізму маркетингу при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності підприємством передбачають чітке формулювання мети діяльності 

підприємства, досягнення високих і стабільних фінансово-економічних 

результатів, зайняти відповідну нішу, особливо, на зовнішньому ринку. Це ще 
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раз підкреслює, що підприємству для закріплення ефективного функціонування 

на зовнішньому ринку, потрібно постійно пристосовуватися до змін як 

зовнішнього, та і економічного середовища. Одночасно є важливим проведення 

моніторингу ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

підприємством, які включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу 

господарської діяльності. Якісний моніторинг забезпечує ефективне управління 

здійснення господарської діяльності підприємства.  
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Одним із першочергових завдань національних підприємств, особливо в 

період фінансової нестабільності, є підвищення рівня конкурентоспроможності 

на національному та міжнародному ринках. Конкуренція на ринку стає все 

жорсткіша, йде суперництво між товаровиробниками за вигідніші умови 

виробництва та реалізації продукції, за одержання найвищого прибутку та 

інших переваг, ця конкуренція здійснюється різними методами та може 

виступати в різних формах.  

Дослідження сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства на 

зовнішньому ринку» та дослідження основних напрямів підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства та їх впливу на підприємство. 

Тлумачення терміну «конкурентоспроможність» досить різноманітне. За 

класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність - це визначене 

сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх 

ринках, віддзеркалене через сукупність показників» [4, с. 18].  

Харченко Т.Б. під конкурентоспроможністю розуміє зумовлене 

економічними, соціальними та політичними чинниками становище країни або 

окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [7].  

Л.В. Балабанова зазначає, що конкурентоспроможність підприємства - це 

рівень його компетентності порівняно з іншими конкурентами за такими 

параметрами, як технологія, практичні навички та професійні знання 

персоналу, рівень стратегічного і поточного планування, політика збуту, рівень 

управління, комунікації, якість систем управління, виробництва продукції тощо 

[1, с. 29].  

Інші науковці розглядають конкурентоспроможність як комплексне 

поняття, яке включає такі аспекти, як спроможність підприємства продавати 

конкурентну продукцію; вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий 

рівень його конкурентоспроможності; наявність добре налагодженого 

організаційно - управлінського механізму, який може виконати поставлене 

завдання; орієнтацію діяльності підприємства на ринок і систематичну 
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співпрацю зі споживачами; наявність конкурентної стратегії й тактики дій 

стосовно конкурентів; високу професійну підготовку персоналу; вміння 

реагувати на зміни зовнішнього середовища [3]. 

 На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства - здатність 
підприємства випускати та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. 

Критеріями оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому 
ринку слід вважати фактори, які визначають його кон'юнктуру: 
- наявність споживача даного виду продукції; 
- кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію; 
- обсяги виробництва й реалізації продукції підприємств-конкурентів у 

цілому й у сфері діяльності українського підприємства; 
- важливість для конкурентів «панування» на тому сегменті ринку, який 

опанований чи планується до «завоювання» вітчизняним підприємством; 
- основні напрямки конкурентної боротьби на зовнішньому ринку; 
- оцінка стратегічної діяльності конкурентів (контроль за каналами збуту та 

діяльністю підприємств-постачальників з метою зниження рівня витрат); 

- політика горизонтальної інтеграції (з метою виявлення можливостей 

проведення контролю та управління станом сектору певної галузі); 

- розмаїття методів конкуренції (ціни, якість, технологічний рівень, дизайн 

продукції, сервісні послуги, імідж підприємства, товарний знак тощо); 

- стабільність попиту на продукцію, яку має підприємство на кожному 

сегменті ринку[4]. 

У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції 

прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. У 

конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі 

ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю 

значно ефективніша у використанні. Однак при цьому роль ціни не 

зменшується, вона завжди була й буде виступати найвпливовішим критерієм 

максимізації прибутку[4]. 
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З точки зору покупців, конкурентоспроможним вважається товар, в якому 

відношення корисного ефекту до витрат на його придбання та використання є 

максимальним порівняно з аналогами. При визначенні 

конкурентоспроможності продукції треба виходити з таких основних 

методологічних засад: 

 • конкурентоспроможність продукції оцінюється шляхом порівняння двох 

чи більше аналогів, що зумовлює відносність даного показника; 

 • при оцінці конкурентоспроможності продукції враховуються не всі 

властивості, а лише ті, які викликають інтерес іноземного споживача 

задовольняючи його потреби; 

 • рівень конкурентоспроможності визначається для окремого виду 

продукції з урахуванням конкретних умов її реалізації та споживання тобто для 

конкретного ринку збуту чи його сектору. 

 На конкурентоспроможність експортної продукції впливає ряд факторів: 

- економічних, що характеризують основні економічні таї споживчі 

властивості продукції (ціну, собівартість, рівень попиту на неї тощо) і 

відтворюються в показниках загальних витрат на придбання продукції та 

експлуатаційних витрат за термін її служби; 

- класифікаційних (параметрів призначення), які використовуються для 

визначення належності продукції до відповідного класу за рядом ознак (видом 

продукції, її призначенням, змістом, новизною); 

- юридичних або нормативно-правових, які визначають правову 

захищеність продукції на зовнішньому ринку; 

- техніко-технологічних, які визначають технічні властивості продукції і 

регламентуються технологічними стандартами випуску продукції, що 

відповідає стандартам і нормам, діючим в обраній для експорту країні; 

- ергономічних, які характеризують властивості продукції в процесі її 

використання людиною (гігієнічні, антропометричні, психофізичні); 
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- естетичних, які відображають виразність і досконалість зовнішнього 

вигляду продукції, особливості її сприйняття споживачами в процесі 

експлуатації (насиченість кольорів, дизайн, зручність у використанні); 

- організаційних, які призначені для оцінки умов платежу, поставок, 

термінів та умов гарантії, сервісних послуг тощо[2]. 

В економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства [3]:  

перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на 

споживача не зважають; 

 другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства 

повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами; 

 третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а 

вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі;  

четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує 

насамперед не виробництво, а управління і підприємство повністю стає 

«законодавцем моди» на певному ринку.  

Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу 

підприємства, його здатності випередити конкурентів як в даний час, так і в 

майбутньому. Конкурентоспроможність не являється постійною 

характеристикою підприємства, тобто зі змінами у зовнішньому та 

внутрішньому середовищах змінюються порівняльні конкурентні переваги 

щодо інших підприємств галузі. Можна вважати, що конкурентоспроможність 

підприємства - це поняття відносне, оскільки його можна визначити лише 

порівнявши окремі характеристики підприємства з характеристиками інших 

підприємств однієї галузі.  

Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 

факторів відносять: політичну обстановку в державі, законодавчу базу, 

економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 

наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, систему 
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управління промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми факторами 

є: система та методи управління фірмою, рівень технологій процесу 

виробництва, рівень організації процесу виробництва, система довгострокового 

планування, орієнтація на маркетингову концепцію, інноваційний характер 

виробництва [4].  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно розглядати 

як довгостроковий послідовний процес пошуку й реалізації управлінських 

рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний планомірно, відповідно до 

обраної стратегії довгострокового розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому 

оточенні та стану засобів самого підприємства, і внесенням відповідних 

коректив [5]. 

 До організаційних заходів, що підвищують рівень 

конкурентоспроможності підприємства, відносять [3]: 

 забезпечення пріоритетності продукції;  

зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку вимог 

споживача та його конкретних запитів;  

виявлення переваг товару порівняно із замінниками;  

виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти; 

 вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів; 

 виявлення й використання цінових факторів підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 

 нові пріоритетні сфери використання продукції;  

диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги 

споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних товарів; 

 вплив безпосередньо на споживача, шляхом штучного обмеження 

надходження на ринок нових товарів, проведення реклами, надання грошового 

або товарного кредиту. 

 Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його 

часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів:  

подати на ринок новий вид продукції; 
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 знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу представити 

привабливіший вид товару;  

продавати товар через більшу кількість торгових представників і т. ін.  

Одним із найефективніших чинників підвищення конкурентоспроможності 

підприємства являється впровадження інновацій. В класичному визначенні 

Шумпетера Й. є п’ять видів інновацій:  

1) інновації, наслідком яких є виробництво нового продукту, який має 

якісно нові особливості по відношенню до існуючих;  

2) новий підхід до комерційного використання продукції, без суттєвої 

зміни технології її виробництва; 

3) вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи існував цей 

ринок раніше чи ні;  

4) використання нових джерел сировини і напівфабрикатів;  

5) зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого може бути, 

наприклад, створення монопольного положення або ослаблення монопольної 

влади іншого підприємства [1, c.158-159 

Ефективність використання ресурсів як фактор конкурентоспроможності 

відображає передусім рівень менеджменту підприємства. За наявності 

порівняльного ресурсного потенціалу перевагу матиме те підприємство, яке 

використовує ефективніший менеджмент, оскільки постійний пошук нових 

рішень у всіх сферах діяльності підприємства є основою підвищення 

ефективності використання наявних ресурсів. Підтвердженням цієї тези (на 

прикладі сировинних ресурсів) може бути порівняння ресурсомісткості ВВП 

розвинених країн. Найменший рівень ресурсомісткості ВВП характерний, перш 

за все, для країн, які не мають власних запасів цих ресурсів. Брак власних 

сировинних ресурсів обумовлює необхідність постійного пошуку все нових 

напрямків ресурсозбереження з метою скорочення імпорту, у т. ч. і критичного. 

Фактор часу враховує, перш за все, тривалість отриманої переваги. Чим 

ширший часовий горизонт, у межах якого підприємство має перевагу над 

конкурентами, тим вищою буде його конкурентоспроможність [7]. 
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Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкуренції, 

підприємству необхідно мати всі види знань, тобто мати достовірну 

інформацію, вміти нею користуватися і найвигідніше її використовувати. 

Вирішальне значення для конкурентоспроможності є вміння та таланти людей і 

обов’язково їхня «інформованість». Для конкурентоспроможності підприємства 

в інформаційній площині можна визначити наступні ознаки: 

1) динамічність – це критерій конкурентоспроможності з часовим 

характером, означає положення об’єкта у конкурентному полі в координатах 

часу як результат його конкурентної діяльності;  

2) релевантність – це конкурентні переваги даного підприємства відносно 

іншого, можуть бути визначеними тільки в межах релевантного зовнішнього 

середовища;   

3) актуальність – це данні про розвиток технологій, які відображають 

теперішній стан передових технологічних досягнень підприємства; 

4) відносність – це коли конкурентоспроможність проявляється через 

порівняння характеристик даного підприємства з характеристиками іншого, що 

діють на тому ж ринку.  

Можливість компанії конкурувати на визначеному товарному ринку 

безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і сполучення 

економічних засобів діяльності фірми, надаючи перевагу в умовах 

конкурентної боротьби. На рівень конкурентоспроможності торговельної фірми 

впливає науково-технічний рівень і ступінь удосконалення технологій продажу, 

використання новітніх винаходів та відкриттів, залучення сучасних засобів 

автоматизації збуту та збільшення асортименту продукції. Рівень 

конкурентоспроможності торговельної фірми залежить від того, якими 

товарами вони торгують, де і як товари споживаються. Конкурентні позиції 

фірми на ринку залежать також від тієї підтримки, яку фірма отримує з боку 

національних державних органів й інших організацій шляхом надання гарантій 

експортних кредитів, їх страхування, звільнення від податків, надання 

експортних субсидій, забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринку [9]. 
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Для реалізації основних напрямків підвищення конкурентоспроможності 

підприємства необхідно також обов’язкове створення ефективної системи 

управління конкурентоспроможністю, що базується на розробці й 

упровадженню ефективної стратегії діяльності підприємства на зовнішньому 

ринку. 

Підтримка рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси 

підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно являється 

більш прибутковим, чим його ринкові конкуренти. Це означає, що 

підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, та його 

продукція користується постійним попитом. Однак в житті немає нічого 

постійного і незмінного. Оскільки, керівництво підприємства повинно вміти 

відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити 

різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації 

товарів. 

Отже, на основі вище викладеного можна зробити висновок, що 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку є 

основним стержнем його ефективної господарської діяльності, а пошук 

основних економічно ефективних напрямків забезпечить підприємству 

одержання прибутку. Інакше кажучи, щоб досягнути конкурентоспроможності 

підприємства на зовнішньому ринку потрібно створювати і розвивати власні 

конкурентні переваги, які дають змогу використовувати фінансові ресурси. 

Тому основні напрямки конкурентоспроможності підприємства на 

зовнішньому ринку повинні включати такі принципи: 

- гнучке реагування господарської діяльності на зміни на зовнішньому 

ринку, змін орієнтації покупців; 

- постійне дослідження і аналіз зовнішнього ринку; 

- інновації виробничої і збутової діяльності; 

- розробка ефективної цінової політики. 

Забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі 

ресурси, які використовує підприємство, більш продуктивніші і приносять 
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більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. З цього слідує, що 

підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг і його 

продукція користується постійним попитом споживачів. Керівництво 

підприємства повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в умовах 

господарювання, і проводити різноманітні перетворення в політиці ведення 

виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: 

диверсифікація виробництва, вихід на нові ринки, зміна товарної політики, 

зміна організаційно-правового статусу підприємства, створення спільних 

виробництв, впровадження нових технологій, модернізація форм збуту 

продукції. 

Список використаних джерел: 

1. Балабанова, Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на 

основі маркетингу: монографія [Текст] / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. - 

Донецьк: Дон ГУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. - 147 с.  

2. Корж Н. Корпоративні конфлікти: витоки та управління /                

М. Буковинська,: НУХТ, 2012. – Вип. 47. – С.175–179. – Режим доступу до 

журн.:  http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/article/view/630 

3. Корж Н. В. Інструменти оптимізації системи корпоративного управління 

промислових підприємств / Н. В. Корж //  Бізнес Інформ. – 2013. – №7. –                

C. 326–331. – Режим доступу до журн.: http://www.business-inform.net/pdf/2013/ 

7_0/326_331.pdf 

4. Корж Н.В. Особливості оцінки економічної ефективності 

корпоративного управління / Н. В. Корж // Формування ринкових відносин в 

Україні. - 2013. - № 5. - С. 31-34.  

5. Корж Н. В. Структурування корпоративного капіталу Н. В. Корж //  

Економічний часопис-ХХІ. Науковий журнал. – Київ : ТОВ «Аграр Медіа 

Груп». – 2014. – № 11-12. – С.113–115.  

6. Корж Н. В. Управління корпоративним капіталом з позиції концепції 

життєвого циклу / Н. В. Корж, І.В.Федулова // Харків : ХДУХТ, 2015. –                

Вип. 1 (21). – С.343–358 



366 
 

7. Корецький, М.Х. Стратегічне управління: навч. посібник/                

М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І. Дацій. - К.: Центр навчальної літератури, 

2007. - 240 с.  

8. Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Фомішин С. В. Світове господарство в 

умовах глобалізації [Текст]. - К.: Нікацентр, 2006. 200 с.  

9. Харченко Т.Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як 

засіб ринкового реформування економіки [Текст] // АПЕ. - 2003. - № 2. -                

С. 70-73.  

 

УДК 339.137.2 

Ю.В. Гринюк  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

У статті розглянуто проблеми, що виникають у процесі управління 

конкурентоспроможністю підприємств в умовах економічної кризи, наведено 

методологічні завдання щодо вирішення проблеми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 

підприємство, криза. 

Як відомо, важливий атрибут ринкової економіки - конкуренція. Ринок та 

механізми їх дії не можуть нормально існувати без розвинутої форми 

конкуренції. Вчені підкреслюють, що конкуренція – це, насамперед, 

суперництво між учасниками ринку за вигідні умови виробництва, та за 

привласнення більших прибутків. Саме такий вид економічних відносин має 

право на існування тоді, коли виробник певного товару виступає як 

самостійний, ні від кого не залежний суб’єкт, а його залежність пов’язана лише 

із кон’юнктурою ринку та великим бажанням виграти в конкурентів позиції, а 

також в виробництві й реалізації власної продукції. 
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Тому, конкурентоспроможність виступає одним із головних вимірювачів 

успішної діяльності будь-якого підприємства. Як відомо, в умовах глобалізації 

світової економіки глобалізується й конкуренція самих підприємств. Як показує 

практика, це конкуренція із відомими світовими брендами та виробниками. 

Наразі не слід розраховувати на те, що, можливо, знайдеться ринок, який 

недоступний для світових виробників, саме тому проблема забезпечення 

конкурентоспроможності своєї продукції потребуватиме нагальних рішучих дій 

для вирішення конкурентоспроможності підприємства особливо в умовах 

кризи. 

Так, проблема підвищення конкурентоспроможності певного підприємства 

стосується практично усіх сторін життя будь-якого суспільства. Наприклад, в 

розвинутих країнах, вона постійно перебуває у центрі уваги як державних 

діячів так і ділових кіл. Тому загострення конкурентної боротьби за збут 

власної продукції примушує країни постійно шукати як нові можливості так і 

резерви для збуту цієї ж продукції, а також удосконалювати технологію із 

ціллю створення якісного товару. 

В умовах кризи відповідно підвищується рівень ризику як в діяльності 

певних суб’єктів господарювання так і з’являється додаткова необхідність в 

пристосуванні до так званих мінливих ринкових умов,  саме тому відповідне 

питання на сьогодні є досить важливим й актуальним. 

Дослідження питання конкурентоспроможності підприємства має досить 

широкий діапазон. Так, теоретичним надбанням виступають наукові праці 

вчених-економістів: А. Сміта, А. Курно, Д. Рікардо та інших. Щодо України, то  

вивчення питання конкурентоспроможності теж актуальне, і саме йому 

приділяють значну увагу вчені-економісти: Л. Балабанова, І. Должанський,               

С. Шевельова тощо. Крім того, в  вітчизняній практиці немає єдиного підходу 

щодо визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Також розгляд означеної проблематики зумовлює звернення до праць                

Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Друкера, В. Галушку, О. Гудзинського,                

Г. Єрмакова, В. Онегіну, О. Олійника, П. Стецюка, М. Маліка, А. Поддєрьогіна, 
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П. Саблука, А. Чупіса, проте жодна з них не є універсальною, має свої недоліки 

і не відображає повністю всієї глибини проблеми забезпечення ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства в умовах кризових деформацій 

сучасного економічного простору. 

Метою статті виступає огляд основних теоретичних питань 

конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи. 

Сучасні кризові тенденції в світовій та вітчизняній економіці досить 

негативно впливають на конкурентоспроможність підприємств у народному 

господарстві України. Підприємство виступає основною ланкою усієї 

економіки, та свого роду рушійною силою створення необхідної для 

суспільства продукції і надання потрібних послуг. Значну роль у процесі 

створення товару і послуги відіграють підприємства малого, середнього та 

великого бізнесу, які у розвинених країнах становлять базову складову 

національної економіки.  

В ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності 

виступає однією із головних, адже у ній знаходять концентрований вираз 

економічна, науково-технічна, виробнича, організаційно-управлінська, 

маркетингова можливість як окремого суб’єкта господарської діяльності, так й 

економіки України загалом.  

Тому проблема управління конкурентоспроможністю певного 

підприємства стає комплексною, складною і багатогранною. Адже управління 

конкурентоспроможністю – це, насамперед, невід’ємна складова менеджменту 

підприємств, яка охоплює усі напрями їх діяльності. 

Саме ці складові формують суб’єкти конкурентної боротьби. Так, вчені 

визначають три рівні суб'єктів конкурентної боротьби: мікрорівень (окремі 

види продукції підприємства); мезорівень (галузь, корпоративне об'єднання 

підприємств і організація конгломеративного рівня); макрорівень 

(народногосподарський комплекс). Тому, зростання конкурентоспроможності 

підприємства насамперед залежить, як від управлінського рішення на рівні 

самого підприємства, так і від державної й регіональної політики в сфері 
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створення відповідного економіко-правового середовища та загалом державної 

підтримки зусилля суб'єкта господарювання щодо підвищення його 

конкурентоспроможності. 

В умовах кризи економіки підвищення конкурентоспроможності 

підприємств слід розглядати як довготерміновий та послідовний процес і 

пошуку і реалізації управлінських рішень в усіх сферах їх діяльності, що 

здійснюється планомірно, відповідно до обраної стратегії довготермінового 

розвитку, з врахуванням зміни в зовнішньому оточенні і відповідно стану 

засобів окремого підприємства, та внесенням певних коректив. 

Враховуючи кризовий період, головними завданнями щодо вирішення 

питання підвищення конкурентоспроможності підприємства є: 

- виокремлення критерію конкурентоспроможності і формування систем 

показників її вимірювання; 

- розроблення методу оцінки щодо рівня конкурентоспроможності; 

- розроблення методу формування алгоритму (програми) підвищення 

конкурентоспроможності [2].  

Існує низка чинників від яких залежить конкурентоспроможність, що 

об'єктивно впливають на певне підприємство, та суб'єктивних, що залежать від 

команди управління відповідного підприємства, організації, цілеспрямованості 

роботи, пов'язаної з забезпеченням конкурентоспроможності. Тому проблеми 

підвищення конкурентоспроможності мають декілька аспектів: технологічний, 

організаційний, економічний, соціальний, юридичний і комерційний. Хоча усі 

вони складають єдину систему забезпечення конкурентоспроможності певної 

продукції, проте існує певна черговість вирішення питань кожного із аспектів. 

Однак все ж таки  вирішення економічного питання є першочерговою 

проблемою. 

В умовах кризи, конкурентоспроможність підприємства визначається 

наступними чинниками: споживча властивість товару, міра маркетингової 

підтримки, характеристика цільового ринку, поведінка споживачів, потенціал 

та ресурси підприємства. 
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Тому набір чинників, що і визначають конкурентоспроможність 

підприємства, виявляються настільки ж значимими та своєрідними, що 

неможливо запропонувати якусь єдину методику збирання даних стосовно 

їхнього оброблення і ідентифікації для прийняття відповідного рішення. 

Значна кількість відповідних чинників звужується концентрацією уваги на 

певних конкурентних перевагах підприємств, тобто свого роду характеристиках 

або властивостях, що забезпечують підприємствам перевагу над прямим 

конкурентом. 

Враховуючи те, що питання конкурентоспроможності підприємства має 

значну кількість досліджень із даної теми, все ж таки недостатньо розглянутим 

залишається питання управління конкурентними перевагами підприємств саме 

в умовах кризи. Крім того, найбільшою проблемою для вітчизняних 

підприємств на сучасному етапі виступає проблема їхнього виживання та 

забезпечення подальшого розвитку. Адже в основі їх ефективного рішення 

лежать питання  формування та реалізації конкурентних переваг. Конкурентні 

переваги все ж таки визначають конкурентну позицію будь-якого підприємства 

на ринку, що і дозволяє йому подолати тиск конкурентної сили. Тож концепції 

конкурентної переваги повинні базуватись на попереджувальному, 

превентивному характері як тактичних так і стратегічних дій фірми у 

конкурентному середовищі. 

Адже конкурентні переваги - це насамперед, сукупність ключових 

відмінних від суперників чинників успіху, що сприяють забезпеченню 

підприємству стійкої лідируючої конкурентної позиції на ринку в певний 

період [1, с.41-42].  

Сама концепція конкурентних переваг була вперше розроблена М. 

Портером. В своїх роботах він проаналізував чинники, застосування яких 

дозволять підприємству одержати певну перевагу перед конкурентами. Згідно 

М. Портера, конкурентна перевага «виникає як результат знаходження та 

використання унікальних, відмінних від суперників, способів конкуренції, що 
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можуть утримуватися деякий період часу» [4, с.495]. На думку вченого є два 

основних джерела переваг: маркетинг та витрати. Перевага у маркетингу  це, 

насамперед, конкурентна перевага у товарах та послугах, що набагато краще 

задовольняють потреби споживачів, аніж товари конкурента. Цю перевагу 

засновано на унікальності товару чи послузі, яка досягається за допомогою 

міцної репутації певної товарної марки, наданню значно якісніших послуг, 

технологічного лідерства, пропозиції повного асортименту товару, створення 

унікальної розподільної потужності. 

Перевага в витратах - це вже конкурентна перевага завдяки більш нижчій 

виробничій та маркетинговій витраті, аніж витрати конкурента, що дозволяє 

компанії понизити ціну чи використати економію на рекламу та розподіл. Саме 

така конкурентна перевага буде зумовлена економією від збільшення масштабів 

діяльності, наявністю досвіду ведення справ в даній сфері діяльності, 

підвищенням продуктивності праці, введенням нових технологій та інше. До 

того ж М. Портер визначив й третій шлях щодо досягнення конкурентних 

переваг це загалом поєднання переваг в маркетингу або ж у витратах в певних 

ринкових сегментах. 

До основних завдань в сфері підвищення конкурентоспроможності 

відносять наступні: 

- усунень бар'єрів підприємницькій діяльності, зменшення податкового 

тиску; 

- вдосконалену основу законодавства в галузі підприємницької діяльності 

та розроблень антимонопольного законодавства; 

- забезпечень платоспроможного попиту населення; 

- державної підтримки новостворених підприємств: створення служби 

інформації щодо новітніх технологій, змін в законодавстві, перспективних 

ринків збуту; 

- фінансового стимулювання інноваційної діяльності підприємства до 

створення нового товару та послуги. 
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Саме такі перераховані заходи сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності не лише підприємств та їх продукції, але й всієї 

економіки країни загалом. 

Нині забезпечення ефективності та конкурентоспроможності стало 

необхідною умовою виживання для будь-якого підприємства в умовах 

мінливого внутрішнього середовища і непрогнозованої ситуації на ринку, 

особливо в умовах кризи. Саме тому інновації не тільки змушують 

підприємства шукати нові форми, механізми і методи впливу, але і наповнюють 

новою сутністю сам процес забезпечення ефективності та 

конкурентоспроможності, надаючи йому стратегічну спрямованість [6, c.22-24]. 

Нововведення для підприємства виступають основою творчого процесу, який 

зумовлює зростання ефективності, продуктивності праці, прибутковості та 

генерування додаткових конкурентних переваг. Тому інновації є одним з 

основних чинників, що забезпечує ефективне функціонування підприємств в 

умовах глобальної конкуренції. 

Також в кризових умовах відбуваються зміни, які впливають на підходи до 

управління підприємством. Саме ці зміни відображають нову роль інновацій 

для забезпечення конкурентоспроможності і ефективності певних підприємств. 

Конкурентоспроможність підприємства стає однією із важливіших категорій 

ринкової економіки та характеризують можливості й ефективність адаптації 

підприємства щодо умов зовнішнього середовища. Проте українські 

підприємства досить часто продукують конкурентоспроможну продукцію 

неефективними засобами, які характеризуються високими енерго-, 

матеріалозатратами і трудомісткістю, низькою заробітною платою, невисокими 

прибутками. Більшість наших підприємств виявляються 

неконкурентоспроможними та неефективними. Під ефективністю переважно 

розуміють відношення витрат і результатів. 

На сьогоднішньому етапі на забезпеченість конкурентоспроможності та 

ефективності українських підприємств впливають ряд чинників, серед яких слід 

відмітити такі [5 c.3]:  
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- недостача фінансових ресурсів і інформації щодо впровадження нових 

технологій;  

- досить низький рівень попиту на інноваційну продукцію;  

- небажання та слабка сприйнятливість підприємств щодо впровадження 

інновацій;  

- низький рівень інноваційного потенціалу підприємств; гостра нестача 

кваліфікованого персоналу;  

- труднощі кластеризації, кооперації і інтеграції із іншими підприємствами;  

- недорозвинутість інституту державно-приватного партнерства та інше. 

Аналітичні дані свідчать, що за останні роки спостерігалася позитивна 

динаміка розміру прибутку вітчизняних підприємств в абсолютному вимірі.  

Забезпечення конкурентоспроможності та ефективності має відбуватися на 

інноваційній платформі, сприяти підвищенню результативності виробництва і 

стимулювати його розвиток.  

Підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності та ефективності 

підприємства на інноваційній платформі, слід вважати наступні підходи: 

визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, виходячи з мети і 

завдань базисних економічних стратегій підприємства; скорочення кількості 

ланцюгових управлінських рівнів задля прискорення процесу «дослідження – 

освоєння – виробництво – збут»; мінімізація термінів розробки та імплементації 

інноваційних проектів з використанням принципів паралельного й 

інтегрального вирішення інноваційних завдань. 

Використання запропонованого підходу щодо забезпечення 

конкурентоспроможності та ефективності підприємства на інноваційній 

платформі дозволить, спрямовуючи діяльність підприємства в напрямі 

стратегічно визначеної моделі інноваційного розвитку, систематизувати 

інноваційні перетворення, організувати раціональну взаємодію усіх внутрішніх 

елементів системи, здійснювати контроль за  інноваціями на підприємствах 

впродовж всього їх життєвого циклу, забезпечуючи конкурентоспроможність 
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товарів та послуг, надання споживачам продукції (товарів, послуг) з новими 

показниками високої ефективності та якості, зростання обсягів реалізації 

продукції. 

Отже, конкурентоспроможність підприємств - це, насамперед, реальна і 

потенційна спроможність будь-якого підприємства проектувати і виготовляти 

власну продукцію, що користується більшим та пріоритетним попитом в  

споживачів за умови ефективнішої господарської діяльності і її практичної 

прибуткової реалізації в умовах певного ринку. Також, слід підкреслити, що 

однією із головної проблеми розвитку економіки України є підвищення 

ефективності суспільного виробництва при зосередженні зусиль на випуску 

конкурентоспроможної продукції та одночасному забезпеченні повної 

зайнятості працездатного населення, особливо в умовах кризи. 
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В умовах кризи, що характеризується нестабільністю зовнішніх 

економічних факторів, одним з першочергових завдань керівництва стає 

формування та оцінювання поточних перспективних можливостей 

підприємства, тобто його потенціалу; збалансування можливостей 

підприємства з потенціалом зовнішнього середовища для досягнення 

стратегічних цілей. Визнання важливості розвитку підприємства як умови його 

існування дає змогу поставити питання про необхідність дослідження 

ресурсного потенціалу, його сутності та структури.  

Більшість теоретичних концепцій розвитку ресурсного потенціалу, які 

лежать в основі його використання, є недостатньо обґрунтованими або 

суперечливими. В економічній літературі недостатньо уваги приділено 

визначенню поняття «ресурсний потенціал підприємства» та його структурі, що 

негативно впливає на ефективність використання потенціалу підприємства. 

Тому постає об’єктивна необхідність узагальнення думок сучасних учених 

стосовно визначення поняття «ресурсний потенціал підприємства» і 

запропонування єдиного поняття, що потребує вияснення низки питань щодо 

економічної сутності та структури ресурсного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо 

визначення сутності ресурсного потенціалу підприємства та його висвітлені у 
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працях зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема: В.Н. Авдєєнко,                

Т.А. Ашимбаєва, О.Є. Бабіну, І.В. Гречину, І.А. Гуніну, Ж.Д. Ізамбетову,                

Н.С. Краснокутську, Є.В. Лапіна, І.П. Отенко, О.Ю. Попову, Л.В. Фролову та 

ін.  

Актуальність проблеми, недостатня наукова розробка окремих її аспектів і 

практична значимість визначили вибір мети даного дослідження. 

Метою статті є узагальнення наукових поглядів щодо трактування таких 

економічних категорій як «ресурси», «потенціал», «ресурсний потенціал» та 

визначення їх місця в ефективності управління підприємством. 

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 

[6].  

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 [6]:  

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. 
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Так, в концептуальних засадах ресурсної теорії можна, з одного боку, 

простежити відокремлення понять «можливості», «здібності» від поняття 

«ресурси», з іншого – елементи стратегічного підходу й пріоритетність 

стратегічних ресурсів для досягнення підприємством конкурентних переваг. 

Термін «потенціал» поєднує дефініції «можливості» та «здібності». 

Тлумачний словник трактує можливість як сприятливу умову, обставину, 

ситуацію, при якій можливо щось зробити, а здібність – як природну 

обдарованість, вміння, можливість здійснювати які-небудь дії [10].  

Необхідно відмітити, що лише стосовно поєднання можливостей і 

здібностей у трактуванні поняття «потенціал підприємства» між авторами 

сучасної економічної літератури немає різноманіття. В інших аспектах, на жаль, 

як справедливо відмічає М.А. Мотов [5], різноманіття понять заважає 

усвідомити суть питання. Трактування дефініції «потенціал підприємства», що 

розробляються незалежними науковцями, містять дуже часто однаковий зміст. 

Тому важливо звернути увагу на змістовий аспект і ключові характеристики 

сучасного трактування поняття «потенціал підприємства» і всебічно розглянути 

сутність цієї дефініції.  

Поняття «потенціал» (лат. – сила) – можливість, здатність, сила, що існує у 

прихованій формі й може виявлятися за певних умов. Зазвичай у 

загальнонауковому контексті поняття «потенціал» пов’язується із поняттями 

«сили» або «міцності». Традиційно цей термін використовується для 

характеристики засобів, запасів і джерел, які можуть бути використані для 

вирішення певного завдання або досягнення певної цілі, а також для 

можливостей окремої особи, суспільства, держави [8].  

В економічному контексті потенціал підприємства характеризує 

сукупність його спроможностей. З одного боку, під потенціалом підприємства 

зазвичай розуміють сукупність чинників, які характеризують силу, джерела 

спроможності, кошти, запаси, ресурси та інші резерви, які можуть бути 

використані в економічній діяльності [4]. З іншого, потенціал підприємства 
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визначається якістю та кількістю ресурсів, що має підприємство, кваліфікацією 

персоналу, інноваційними, інформаційними й фінансовими спроможностями 

[1].  

Отже, потенціал – це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути 

використані підприємством для досягнення певних цілей. 

Що ж до самого визначення терміну «ресурсний потенціал», то існує 

досить широке коло визначень, які його характеризують. Ресурсний потенціал 

як сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 

зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі 

ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей 

підприємства.  

При цьому ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати 

чотирма основними критеріями:  

- реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері діяльності 

(також і нереалізовані можливості);  

- обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до 

використання у виробництві;  

- здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння 

розпоряджатися ресурсами підприємства;  

- формою підприємництва та відповідною організаційною структурою 

підприємництва [9].  

Більшість дослідників формують таку структуру ресурсного потенціалу 

підприємства:  

- матеріальні ресурси, які в свою чергу складаються з необоротних та 

оборотних активів;  

- трудові ресурси;  

- фінансові ресурси;  

- нематеріальні ресурси;  

- інформаційно-методичні ресурси.  
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Матеріальні ресурси – це ресурси в матеріально-речовій формі, які 

використовуються у господарській діяльності підприємства. Основні фонди – 

це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час 

у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретно 

працею на вартість продукції, що виробляються, частинами в міру 

спрацювання. Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної 

сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються у кожному 

виробничому процесі (циклі) і переносять всю свою вартість продукції, що 

виробляється. Діяльність будь-якого підприємства орієнтована на отримання 

певних результатів. Традиційно розглядається, що головною метою організації 

є максимізація прибутку. Але насправді деякі підприємства успішно досягають 

цільових настанов, а іншим це дається набагато складніше. Більшість 

економістів-дослідників обумовлюють успіхи функціонування правильним 

вибором виду господарювання, обраною стратегією, філософією управління, 

наявністю достатньої кількості необхідних ресурсів, вмінням швидко реагувати 

на постійні зміни зовнішнього середовища. У сукупності всі перелічені фактори 

формують потенційні можливості підприємства – його економічний потенціал, 

якій є основою прийняття стратегічних рішень, визначає напрямок розвитку 

підприємства виходячи з умов ринку, обумовлює формування конкретної 

програми дій на перспективу, виступає базовим критерієм управління сучасним 

підприємством.  

Трудові ресурси (трудовий чи кадровий потенціал) – це загальна 

чисельність наявного працездатного населення на території країни, 

адміністративно-територіальні одиниці або на підприємстві; основна 

продуктивна сила суспільства. Іншими словами, трудові ресурси – сукупність 

постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід 

практичної роботи. Саме трудовий потенціал приводить в дію всі інші 

складники ресурсного потенціалу підприємства. Він може бути описаний з 

різних позицій залежно від кількісних і якісних характеристик. Це дає змогу 

здійснювати оцінку кадрового потенціалу у вартісних категоріях, яка особливо 
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актуальна для власника підприємства. Така оцінка допомагає отримати реальне 

уявлення проте, наскільки здібності працівників перевищують витрати на їх 

залучення, навчання та розвиток [2]. 

Фінансові ресурси – сукупність грошових коштів та надходжень, які є в 

розпорядженні підприємства для виконання фінансових зобов’язань, здійснення 

витрат на відновлення підприємства та стимулювання працівників. Фінансові 

ресурси дуже важливі, як вихідний вид ресурсів для створення та діяльності 

підприємства, забезпечують процес виробництва, є неодмінною умовою 

неперервності процесу виробництва [7].  

Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу підприємства, що 

здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого 

проміжку часу. Для цього виду ресурсу є характерними нематеріальна основа і 

невизначеність величини майбутнього прибутку від її використання в процесі 

виробництва. Цей термін використовується для характеристики сукупності 

об’єктів інтелектуальної власності.  

Інформаційно-методичні ресурси – це семантична інформація у вигляді 

понятійного знання, що відображає не стільки індивідуальні, скільки суспільні 

(колективні) знання.  

Розглядаючи склад ресурсного потенціалу щодо функціональних напрямів 

формування та використання, розрізняють потенціали маркетинговий (здатність 

маркетингової системи підприємства забезпечити його постійну 

конкурентоспроможність); виробничий (здатність виробничої системи 

забезпечити випуск продукції в обсязі, що відповідає потенціалу попиту); 

фінансовий (здатність фінансової служби забезпечити основні ланки ланцюга 

"збут-виробництво-закупівлі" фінансовими ресурсами за принципом найбільш 

ефективного їхнього розподілу); організаційний (здатність менеджменту 

створити ефективну систему взаємодії між усіма елементами потенціалу) [3]. 

Найпоширеніше трактування сутності ресурсного потенціалу підприємства 

полягає у сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і 

цінностей, які можуть бути використані для досягнення певних цілей. Крім 
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того, потенціал підприємства можна визначити як можливості господарської 

системи виробляти продукцію (що близько до його трактування як виробничої 

потужності) або як можливості продуктивних сил забезпечувати певний ефект, 

не уточнюючи, водночас, чи відповідає цей ефект поставленим цілям.  

Різноманіття підходів до розуміння сутності ресурсного потенціалу дає 

змогу вважати його багатоаспектним поняттям. На нашу думку, ресурсний 

потенціал є системою взаємопов’язаних різних видів ресурсів, які є у 

розпорядженні підприємства або можуть бути залучені до його господарської 

діяльності для максимального задоволення потреб споживачів та підвищення 

його конкурентоспроможності на ринку. При цьому він визначається не просто 

кількістю та якістю ресурсів, які є на цей момент, а й їхнім оптимальним 

співвідношенням, відповідністю їхньої величини і складу потребам 

вирішуваних завдань. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Основу 

категорії «ресурсний потенціал підприємства» становить категорія «ресурси», 

але вже в концептуальних засадах ресурсної теорії можна простежити 

відокремлення понять «можливості», «здібності» від поняття «ресурси», що дає 

підстави для формування категорії «потенціал». В економічному контексті 

потенціал підприємства характеризує сукупність його спроможностей, з цієї 

точки зору, під потенціалом підприємства зазвичай розуміють сукупність 

ресурсів і можливостей, які можуть бути використані підприємством для 

досягнення певних цілей. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства 

дуже широке – від надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу 

виробництва продукції до таких загальних категорій, як соціально-економічна 

система. Різноманіття підходів до розуміння сутності ресурсного потенціалу 

дало змогу вважати його багатоаспектним поняттям. Ресурсний потенціал 

необхідно розглядати як систему взаємопов’язаних різних видів ресурсів, які є 

у розпорядженні підприємства або можуть бути залучені до його господарської 

діяльності для максимального задоволення потреб споживачів та підвищення 

його конкурентоспроможності на ринку. 
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інжиніринг. 

В сучасних умовах споживча кооперація поєднує підприємницьку і 
соціальну сферу діяльності, що суттєво відрізняє її від інших комерційних 
структур. Важливість і високий потенціал споживчої кооперації вимагають 
того, що вона в своїй діяльності реалізує принципи демократії та 
самоврядування, задіє економічну участь пайовиків у формуванні основного 
джерела функціонування кооперативних організацій – пайового фонду. 
Викладене вище вказує на важливість та високий потенціал споживчої 
кооперації. 

Разом з тим, недостатньо стабільний стан багатьох кооперативних 
організацій спонукає до пошуку оптимальних методів, які б мобілізували 

збільшення власних оборотних коштів для забезпечення самофінансування 
соціальної діяльності та збільшили б внутрішні резерви. 

Такими заходами є впровадження сучасних методів в управління 
споживчими товариствами, звичайно, з урахуванням як правових регламентів, 
загальних для всієї системи, так і особливостей їх соціальної природи. 

Тому впровадження нових та поглиблення існуючих методів управління 
споживчою кооперацією є актуальним.  

Сучасному торговому менеджменту приділяли увагу такі науковці, як 
Балабанова Л.В., Бланк Н.А., Войчак А.В., Пастухова В.В. та інші. 

Проте, на наш погляд, інструментарій управління процесами системи 
споживчої кооперації досліджений, але не достатньо висвітлений. 
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Тому метою даної роботи є розробка пропозицій щодо вдосконалення 
управління підприємствами споживчою кооперацією шляхом використання 
процесного підходу. 

Торгівля є однією із найбільших галузей економіки кожної країни як за 

обсягом діяльності, так і за чисельністю зайнятого у ній персоналу, а 

підприємства цієї галузі наймасовішими. Діяльність торгових підприємств 

пов’язана із задоволенням потреб кожної людини, схильна до впливу безлічі 

факторів, і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, 

економічного і фінансового характеру, які потребують повсякденного рішення. 

Управління багатогранною діяльністю торгового підприємства є дуже складним 

процесом і здійснюється за допомогою різноманітних методів торгового 

менеджменту. 

Торговий менеджмент, базуючись на теорії загального менеджменту 

підприємства, інтегрує у собі прийоми і методи багатьох функціональних видів 

менеджменту стосовно специфіки діяльності торгового підприємства. Зокрема, 

торговий менеджмент використовує великий арсенал методів виробничого, 

інноваційного, фінансового, менеджменту персоналу та деяких інших видів 

функціонального менеджменту, можливих до застосування на підприємствах 

торгівлі. 

Важливою особливістю торгового менеджменту є комплексний характер 

формування всіх управлінських рішень, пов'язаних з різними сторонами 

діяльності торгового підприємства. Всі ці управлінські рішення як найтісніше 

взаємозв'язані і здійснюють прямий чи непрямий вплив на кінцеву ефективність 

господарської діяльності торгового підприємства. Так, окреме управлінське 

рішення, спрямоване на вдосконалення організації або технології торгового 

процесу, хоч би яким прогресивним воно здавалося з позицій інноваційного 

менеджменту, може бути не ефективним з огляду на специфіку умов 

економічної діяльності підприємства і викликати негативні наслідки щодо його 

фінансового становища. Тому торговий менеджмент сприймається як 
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комплексна система дій з розробки взаємозалежних управлінських рішень, 

кожна з яких вносить свій внесок у кінцеву результативність господарської 

діяльності торгового підприємства. 

Хоча усі торгові підприємства як господарюючі суб'єкти галузі мають 

багато загальних характеристик торгово-технологічного і торгово-

господарського процесів, різницю між їх конкретними організаційними 

формами, технологіями, що використовуються, та умовами господарювання 

дуже серйозні, що позначається як на особливостях процесу керування їхньою 

діяльністю, так і на кінцевих результатах цієї діяльності. Торговий менеджмент 

покликаний враховувати ці розбіжності у процесі вироблення управлінського 

рішення за всіма аспектами діяльності, з тим, щоб отримати найкращі 

результати для даного торгового підприємства.  

Торговий менеджмент передбачає багатоваріантність підходів до розробки 

конкретних управлінських рішень у різноманітних галузях діяльності торгового 

підприємства. Це вимагає того, що реальна підготовка кожного управлінського 

рішення має враховувати й альтернативні можливості дій. За наявності 

альтернативних проектів управлінські рішення, їх вибір для реалізації може 

ґрунтуватися на системі критеріїв, що забезпечують досягнення результатів 

діяльності торгового підприємства. Система таких критеріїв встановлюється 

самим торговим підприємством. 

Підходи до формування принципів і методичного інструментарію 

торгового менеджменту істотно змінюються на стадії початку ринкової 

економіки. Це було пов'язано насамперед із корінним перетворенням основних 

принципів управління економічними процесами, суттєвими і дуже 

динамічними змінами ситуації на споживчому ринку, значним розукрупненням 

торгових підприємств у процесі їх приватизації, корпоратизації, поглибленням 

диференціації грошових доходів населення, розширенням можливостей 

повнішого використання закордонного досвіду управління торговими 

підприємствами, напрацьованого в країнах з розвиненою ринковою 

економікою. 
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Основною метою торгового менеджменту є забезпечення високих темпів 

розвитку торгового підприємства у стратегічній перспективі й зростання його 

конкурентної позиції на споживчому ринку. 

На основі головної мети торгового менеджменту сформульовані такі 

основні завдання. 

1. Формування умов найповнішого задоволення попиту покупців на товари 

у межах обраного сегменту споживчого ринку. Це завдання реалізується 

шляхом пошуку торговим підприємством ринкової ніші на споживчому ринку; 

виявлення основних параметрів попиту покупців у цьому сегменті споживчого 

ринку; формування ефективної асортиментної політики, спрямованої на 

задоволення купівельного попиту на товари; забезпечення стійкості 

асортименту товарів, реалізованих торговим підприємством. 

2. Забезпечення високого рівня торгового обслуговування. Це завдання 

реалізується шляхом задоволення всіх основних вимог покупців до рівня 

торгового обслуговування, сутність яких, з огляду на специфіку конкретного 

сегменту споживчого ринку, зводиться до того, щоб із найменшими витратами 

часу й найбільшими зручностями придбати у торговельному підприємстві 

необхідні товари. Ці вимоги забезпечуються цілим комплексом організаційно-

технологічних заходів, які формують разом необхідний рівень торгового 

обслуговування. 

3. Забезпечення достатньої економічності здійснення торгово-

технологічного і торгово-господарського процесів для підприємстві. Це 

завдання реалізується шляхом забезпечення мінімізації витрат трудових, 

матеріальних й фінансових ресурсів на організацію окремих технологічних 

процесів і операцій; проведення окремих комерційних операцій та комерційної 

діяльності у цілому; виконання функцій управління торговим підприємством. 

4. Максимізація суми прибутку, що залишається у розпорядженні 

торгового підприємства, й забезпечення її ефективного використання. Це 

завдання реалізується шляхом оптимізації обсягу товарообігу підприємства; 
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управління його активами; проведення цілеспрямованої цінової, амортизаційної 

і податкової політики; оптимізації співвідношення споживаної частини 

прибутку і тієї, що капіталізується. 

5. Мінімізація рівня господарських ризиків, пов'язаних з діяльністю 

торгового підприємства. Це завдання реалізується шляхом управління різними 

комерційними, фінансовими, інвестиційними та іншими ризиками, пов'язаними 

з господарською діяльністю підприємств торгівлі. Мінімізація рівня 

господарських ризиків забезпечує передбачуваність фінансових результатів 

діяльності підприємства і стабільність його розвитку. 

6. Забезпечення постійного зростання ринкової вартості торгового 

підприємства. Це завдання реалізується передусім з допомогою високої 

інвестиційної активності підприємства, його здатності ефективно акумулювати 

власні фінансові ресурси  забезпечення приросту активів у всіх їхніх формах, 

підвищення фінансової стійкості підприємства. З іншого боку, на зростання 

ринкової вартості торгового підприємства впливає його висока ділова 

репутація, завойовані ним маркетингові позиції на споживчому ринку, 

відпрацьованість внутрішньої технології здійснення господарської діяльності й 

управління, і навіть інші так звані «невловимі активи», здатні приносити 

торговому підприємству додатковий прибуток. 

Фундаментальною основою сучасних підходів до управління є процесний 

підхід, який передбачає визначення системи бізнес-процесів, що виконуються в 

організації, і подальшу роботу з ними.  

Відомо, що сучасні системи управління базуються на наступних основних 

підходах: 

– TQM (Total Quality Management) – система загального управління якістю; 

– PIQS (Process Integrated Quality System) – система менеджменту якості, 

інтегрована з бізнес-процесами; 

– стандарти ISO серії 9000 – стандарти, що регламентують вимоги до 

системи менеджменту якості; 
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– BPMS (Business Process Management System) – системи управління 

бізнес-процесами; 

– ERP (Enterprise Resource Planning) – комплексна система планування і 

управління ресурсами організації. 

Як правило, більшість сучасних систем управління використовують 

інформаційні технології як інструменти для створення бізнес-процесів [2]. 

З впровадженням стандартів ISO 9000 версії 2000 року в основу побудови 

системи менеджменту якості організації офіційно був закладений так званий 

процесний підхід.  

Відомо, що вимоги стандартів ISO 9000:2000 року допускають можливість 

формальної сертифікації, тобто підприємство може стверджувати, що 

задовольняє вимоги стандарту, при цьому реальне покращення процесів 

здійснюватися не буде.  

Сучасні підходи до управління якістю передбачають визначення мережі 

бізнес-процесів компанії і наступну роботу по їх покращенню. 

З нашої точки зору, стандарт ISO 9001:2008 можливо розглядати як 

стандарт, який дозволяє побудувати не лише систему менеджменту в цілому, 

але і підвищувати ефективність системи управління в цілому [1]. 

Необхідно визначити дефініцію процесного підходу. 

Стандарт ISO 9000:2005 визначає процес як «сукупність взаємозв’язаних і 

взаємодіючих видів діяльності, які перетворюють входи у виходи». За таким 

визначенням під процесом можна розуміти будь-який вид діяльності, що 

використовує певні ресурси (персонал, інформацію, матеріальні ресурси, 

інфраструктуру, технології) і служить для одержання певних виходів. 

Основною метою процесного підходу є підвищення результативності та 

ефективності підприємства споживчої кооперації в реалізації цілей і досягненні 

завдань, визначених системою управління.  

В свою чергу, результативність процесу – це його спроможність досягнути 

результат, а ефективність процесу –  відношення результатів до використаних 

ресурсів.  
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Процесний підхід дозволяє інтегрувати та узгоджувати процеси для 

досягнення запланованих результатів, сконцентрувати зусилля на досягненні 

оптимальної результативності та ефективності, забезпечити прозорість 

діяльності та,  до певної міри, знизити рівень витрат на виплату заробітної 

плати. 

Процесний підхід в управлінні організації передбачає структуризацію 

процесів та їх виділення. Аналітичний огляд літературних джерел з теми та 

існуючі підходи на практиці дають можливість класифікувати процеси за рядом 

ознак. 

Так, за відношенням до клієнтів процеси поділяють на внутрішні і 

зовнішні.  

За функціональним призначенням в системі управління виділяють процеси 

менеджменту організацій, які включають процеси, що відносяться до 

стратегічного планування, визначення місії та цілей, забезпечення каналів 

зв’язку та доступності необхідних ресурсів, процеси вимірювання, аналізу 

(складова частина процесів менеджменту). 

За змістом процеси поділяють на вертикальні або функціональні, які 

характеризують взаємодію керівників, відділів та підвідділів, та горизонтальні 

(ділові), які представляють собою сукупність взаємозв’язаних інтегрованих 

процесів, що забезпечують результативність.  

Процеси також поділяють на ті, які створюють або додають цінність, тобто 

основні та допоміжні, які додають вартість. 

За рівнем деталізації процеси можна поділити на процеси верхнього рівня, 

деталізовані та елементарні. 

Такий поділ процесів в підприємствах споживчої кооперації може 

забезпечити можливість встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

процесами та результатами діяльності, а також оцінки їх результативності і 

здатності створювати додаткову вартість. 

Однією із класифікаційних ознак процесів може бути вид діяльності.  
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Виходячи з такої класифікаційної ознаки процесів і місії споживчої 

кооперації за видами діяльності, процеси можна класифікувати за 

торговельною діяльністю, заготівельною, виробничою та громадським 

харчуванням. 

До основних інструментів менеджменту процесами в торговельній 

діяльності споживчої кооперації слід віднести інформаційно-правове 

забезпечення, бізнес-інжиніринг, програмне забезпечення та автоматизацію, 

реінжиніринг та контролінг. 

Відомо, що бізнес-інжиніринг – це технологія проектування бізнесу 

підприємства, яка використовує покрокові процедури (процеси) і систему 

позначень [3]. 

До основних елементів бізнес-інжинірингу відносять створення і 

структуризацію бізнес-процесу, аналіз, оптимізацію, зміни, результати, ціль. 

На сьогоднішній день до основних проблем в діяльності споживчої 

кооперації відносять дещо застарілу систему управління, що не відповідає 

реаліям ринку, крім того, всі можливості локального покращення бізнес-

процесів вичерпано. 

Тому необхідно впроваджувати в діяльність підприємств споживчої 

кооперації реінжиніринг, тобто радикальну зміну бізнес-процесів для швидкого 

поліпшення таких показників діяльності, як вартість, якість обслуговування 

тощо.  

Наступний крок в розвитку бізнес-процесів є контролінг.  

Перш за все, це використання обліку і звітності за реалізацією основних 

бізнес-процесів, застосування інформаційних систем для вимірювання та 

оцінки результативності в діяльності підприємства, вартісний аналіз на основі 

АВС і XYZ-аналізу. 

Отже, використання процесного підходу в управлінні організацією 

споживчої кооперації дозволить встановити причинно-наслідковий зв'язок між 

результатами окремих процесів і діяльністю організації в цілому, виявити 
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фактори, що стримують розвиток окремих процесів, та сформувати 

інформаційну платформу для розробки і актуалізації заходів, що допоможуть 

зміцнити фінансовий стан організації та забезпечити її сталий розвиток. 
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Обґрунтовано основні принципи управління фінансовою безпекою підприємств 

на прикладі ТОВ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та визначено основні загрози, що 

впливають на її складові. Охарактеризовано зміст ефективних принципів 

управління фінансовою безпекою для ТОВ «Підволочиської фабрики 

пластмасових виробів». 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, зовнішньоекономічна 

діяльність, принципи управління, фінансове забезпечення, механізм управління, 

орієнтація підприємства на ЗЕД, прибутковість та рентабельність. 

В сучасних умовах швидкого розвитку виробництва і 

зовнішньоекономічних зв’язків, перед кожним підприємством постає проблема 
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економічної безпеки, відсутність якої призводить до виникнення кризових 

явищ, ускладнює процес виходу з них та не дозволяє забезпечити відповідний 

рівень економічного зростання, здійснюючи діяльність не тільки на 

вітчизняному ринку, а й за кордоном. 

 Однією з головних складових економічної безпеки є фінансова безпека, 

під якою розуміють ступінь захищеності фінансових ресурсів підприємства на 

всіх рівнях фінансових відносин та здатність суб'єкта господарювання 

протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам внаслідок формування 

відповідного фінансового забезпечення, що гарантує стабільне функціонування 

і створює умови для здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. 

Тому постає питання безпеки фінансових ресурсів вітчизняних підприємств за 

ринкових умов, шляхом запровадження відповідного механізму управління, що 

зумовлює актуальність даної теми. 

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які приділяли значну увагу 

дослідженню принципів управління фінансовою безпекою підприємств при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, можна зазначити: Я. Ю. Білоуса, 

Т. Г. Васильціва, К. Горячева, Б. Зинаїда, Ю. Г. Кім, Н. В. Корж, О. Ю. Попова. 

Позитивно оцінюючи результати досліджень названих авторів, все ж проблема 

управління фінансовою безпекою ЗЕД підприємств, що займаються 

виробництвом пластмасових виробів, так і залишається не розглянутою. 

Формулювання цілей статті. Визначення ефективних принципів 

управління фінансовою безпекою Підволочиської фабрики пластмасових 

виробів як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Фінансова безпека підприємства є однією з найважливіших складових 

економічної безпеки, що віддзеркалює систему взаємовідносин між суб’єктами 

господарювання в фінансовій сфері не тільки на національному рівні. У той же 

час її потрібно розглядати як важливий елемент дослідження, що гарантує 

стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства в 

поточному періоді і високий потенціал розвитку в майбутньому. 
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На думку Корж Н. В., фінансовою безпекою називають стан найбільш 

ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, виражений у 

найкращих значеннях фінансових показників прибутковості і рентабельності 

бізнесу, якості управління, використання основних та оборотних засобів 

підприємства, структури його капіталу і перспектив його технологічного та 

фінансового розвитку [1, с. 126]. 

Управління безпекою фінансових ресурсів ЗЕД підприємств, що 

займаються виробництвом пластмасових виробів, включає не тільки 

розроблення принципів управління, а й управлінських рішень, які разом 

забезпечують виконання основного завдання – підтримки необхідного рівня 

фінансової безпеки ЗЕД. 

На основі публікацій, виділяють безліч принципів управління фінансовою 

безпекою, але на нашу думку, основними є: принцип орієнтації підприємства на 

ЗЕД, що передбачає не тільки орієнтацію підприємства на постійний пошук та 

використання нових методів для роботи в напрямку ЗЕД, а й ефективне 

використання потенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього 

середовища відповідно стратегії діяльності підприємства [2]; принцип 

підтримки стабільності, що забезпечує  стабільну та ефективну роботу 

підприємства при настанні негативних та кризових явищ.   

Важливим є принцип гнучкого реагування, що формує здатність швидко 

реагувати на зміну ринкових можливостей та загроз [2]. Також, досить 

ефективним є забезпечення максимізації прибутку підприємства при 

одночасній максимізації добробуту кожного працівника [2]. Ми вважаємо, що 

одним із найважливіших принципів є збереження і розвитку конкурентних 

переваг, який передбачає визначення сильних та слабких сторін діяльності 

підприємства, що дозволяє формувати стратегії діяльності та розвитку на 

основі їхнього прогнозування. 

На сьогодні ТОВ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» 

спеціалізується на виробництві комплектуючих деталей із пластмаси, дитячих 
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іграшок та поліпропіленових тар для упаковки продуктів харчування для 

України, країн ЄС та СНД. Основними центрами споживачів продукції заводу є 

не тільки міста України, такі як Київ, Суми, Харків та Хмельницький, а й 

країни-сусіди: Польща, Молдова  та Литва.  

Прагнення збільшити прибуток спонукає підприємство виходити на 

міжнародний ринок. Тому, керівництво «Підволочиської фабрики пластмасових 

виробів» використовує принцип збереження і розвитку конкурентних переваг, 

що проявляються у ціні та якості виробів із пластмаси.  

Незважаючи на наявність чинника невизначеності у новому середовищі, де 

існують не тільки нові конкуренти, мінлива ринкова кон'юнктура, коливання 

валютних курсів, а й політична нестабільність, все ж підприємство прагне 

розширюватись на світовому ринку.  

Освоюючи нові ринки збуту, керівництво підприємства розпочинає з 

визначення поточної ситуації підприємства, встановлення потенційних 

фінансових показників у виробництві та формує цілі і завдання для досягнення 

бажаного результату. Враховуючи наявні фінансові ресурси, керівництво 

обирає найбільш прийнятні методи управління ними та здійснює якісний аналіз 

та кількісну оцінку рівня фінансової безпеки ЗЕД, щоб порівняти із 

запланованими значеннями і на основі отриманих даних зробити висновок про 

існуючий стан фінансової безпеки зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства (рисунок 1) [4, с. 140]. 

На думку Кім Ю. Г., для ТОВ «Підволочиської фабрики пластмасових 

виробів» недотримання загальноприйнятих норм зовнішньоекономічної 

діяльності, призведе до скорочення обсягів продажів по експортних операціях, 

несвоєчасної оплати товарів, робіт, послуг міжнародними партнерами, 

зростання кредиторської заборгованості по експортних операціях [5, с. 76]. 
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Рис. 1. Механізм управління фінансовою безпекою ТОВ «Підволочиської 

фабрики пластмасових виробів» як суб’єкта ЗЕД 

 

Для попередження негативних наслідків необхідно використовувати 

принцип законності, який передбачає побудову системи фінансової безпеки 

підприємства на основі чинного законодавства та принцип плановості, за яким 

підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі комплексних 

програм і планів [3, с. 66].  

Враховуючи кризову ситуацію в країні, ми вважаємо, за доцільне 

застосовувати принцип альтернативності, тому що саме він базується на 

виявленні і обґрунтуванні кількох варіантів виходу з кризової ситуації для 

досягнення бажаного результату та принцип інтегрованості, який забезпечить 

інтегрування фінансової безпеки у систему загальної безпеки підприємств. 

Щодо фінансової безпеки на території країн-партнерів, для Підволочиської 

фабрики пластмасових виробів сукупність носіїв загроз, що є суб’єктами 

зовнішнього середовища, розділяється на групи існуючих споживачів, 
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постачальників, конкурентів, а також групу державних та регіональних органів 

управління й органів місцевого самоврядування. Проблема полягає в тому, що 

для забезпечення фінансової безпеки необхідно вступити у взаємодію з ними 

для отримання визначеного результату, інтереси яких повністю не відповідають 

економічним інтересам підприємства. 

Отже, для забезпечення фінансової безпеки підприємства необхідно 

узгоджувати фінансові інтереси підприємства з інтересами навколишнього 

середовища, розвивати стійкість до загроз фінансової системи та ефективно 

застосовувати всі принципи управління, враховуючи особливості 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Фінансова безпека виступає як основний елемент і чинник формування 

економічної безпеки підприємства. Підсумовуючи дослідження, варто 

зазначити, що відмінністю принципів управління фінансовою безпекою ТОВ 

«Підволочиської фабрики пластмасових виробів» як суб’єкта ЗЕД, є основний 

елемент об’єкта впливу, а саме попередньо проведена оцінка рівня фінансової 

безпеки, на основі якої приймаються управлінські рішення про вибір напрямів 

діяльності та своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім 

загрозам, забезпечення захисту інтересів підприємства та досягнення ним 

основної мети діяльності. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕНІ ЗЕД 

Досліджено сутність та значення управління фінансовими ресурсами 

підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, 

охарактеризовано зміст та характерні особливості  механізму фінансової 

стратегії підприємства, визначено принципи формування та критерії 

оцінювання ефективності фінансової стратегії підприємства. 

Ключові слова: стратегія, управління фінансовими ресурсами підприємства, 

зовнішньоекономічна діяльність, стратегія управління фінансовими ресурсами, 

ефективна стратегія.   

В умовах посилення конкуренції між підприємствами на міжнародному 

ринку все більшого значення набувають практичні підходи до управління 

фінансовими ресурсами підприємства у зовнішньоекономічній діяльності 

(ЗЕД). Однією з причин кризової ситуації багатьох українських підприємств є 

наявність недостатньо ефективної системи управління фінансовими ресурсами, 

що не тільки погіршує функціонування та розвиток підприємства, а й 

перешкоджає результативній взаємодії вітчизняних підприємств із 

контрагентами інших країн. Отже, можна стверджувати, що успіх 

підприємницької діяльності, як на вітчизняному ринку так і за кордоном, 

знаходиться в безпосередній залежності від стану фінансових ресурсів суб’єкта 
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господарювання та вибору стратегії управління ними. При цьому стратегія 

управління фінансовими ресурсами виступає не тільки головною, а й 

детермінуючою усі інші механізми організації господарського процесу та має 

велике значення для діяльності сучасного підприємства, орієнтованого на 

міжнародні ринки, що зумовлює актуальність даної теми. 

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які приділяли значну увагу 

дослідженню стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а також проблемам її ефективного 

впровадження на підприємствах за умов ринку, можна зазначити:                

І.Ю. Барабанову, О. П. Близнюка, А. П. Горпиченка, Г. В. Даценка,                

О. А. Джусова,  А.В. Линенка та В. З. Потія. 

Незважаючи на розгляд науковцями різних аспектів обраної проблематики, 

потребують подальших розробок питання, пов’язані з обґрунтуванням 

стратегічного управління фінансовими ресурсами в умовах застосування 

міжнародних стандартів та наявних кризових економічних явищ на світовому 

ринку товарів та послуг, що зумовило вибір теми та мети дослідження. 

Формулювання цілей статті . Визначення ефективних механізмів 

управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації світового 

господарства, які характеризуються нестабільністю, мінливістю та 

непередбачуваністю, значно зростає роль управління та організації всіх видів 

діяльності підприємства, тому управління фінансовими ресурсами з виходом на 

зовнішні ринки значно ускладнюється за рахунок зростання його ролі і завдань 

відповідно до можливостей і способів впровадження.  

Для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності 

підприємству необхідно визначити оптимальні потреби у фінансових ресурсах, 

забезпечення їх структури, джерел формування, обґрунтованих напрямів 

використання обмежених фінансових ресурсів та інвестування коштів у 

найменш ризиковані проекти [1, с. 13]. 
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З огляду на це, можна зробити припущення, що правильно організоване 

стратегічне управління фінансовими ресурсами, дає можливість досягти 

конкурентних переваг на міжнародному ринку та отримати бажаний розмір 

прибутку у довгостроковій перспективі. 

Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств – один з 

найважливіших видів функціональної стратегії, що забезпечує раціональне 

використання фінансових ресурсів, що враховує фінансову глобалізацію і 

альтернативні прогнози зовнішнього і внутрішнього фінансових середовищ            

[5, с. 25]. 

Наприклад, стратегія Підволочиської фабрики пластмасових виробів 

розробляється не тільки з урахуванням фінансових можливостей підприємства, 

а й чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Вона формує 

відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які 

склалися на вітчизняному та світовому ринках пластмасових виробів.  

Таким чином, необхідною умовою розробки фінансової стратегії фабрики 

пластмасових виробів є аналіз зовнішнього середовища, що включає 

дослідження стану ринку пластмасових виробів, позиції досліджуваного 

підприємства на ньому, діяльності інших підприємств-конкурентів. 

На думку Джусова О. А., процес розробки стратегії та її управління 

підприємством на зовнішньому ринку потрібно проводити в шість етапів, 

кожен з яких має свої характерні особливості [4, с. 28]:  

– всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 

– аналіз очікуваних змін у кон'юнктурі зовнішнього ринку; 

– аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних 

змін у його кон'юнктурі; 

– аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи 

змін у ній на умови діяльності організації;  

– аналіз тенденцій, включаючи ринок кредиту; 

– розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з 

урахуванням існуючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках. 
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Для ТОВ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» – 

зовнішньоекономічна діяльність не є пріоритетним напрямком, але тим не 

менш дуже важливим. При цьому, доцільно виділити певні чинники в рамках 

організаційної структури управління фінансовими ресурсами, які й будуть 

забезпечувати ефективну реалізацію стратегії, що може бути притаманною не 

тільки підприємству в цілому, так і його окремим підрозділам. 

Близнюк О. П. та Горпиченко А. П. вважають, що на процес формування та 

реалізації стратегії впливають фінансові можливості, щодо формування 

бюджету, з необхідними статтями витрат для реалізації стратегії, що являє 

собою затверджений перелік процедур розподілу ресурсів, охарактеризованих в 

кількісній формі, для досягнення цілей, також представлених у вартісному 

вираженні, тобто, для реалізації стратегії необхідним є визначення обсягів 

фінансових ресурсів, які окремо будуть направлені на роботу на зовнішньому 

ринку [2]. 

На нашу думку, важливою для даної компанії є ефективна стратегія 

формування фінансових ресурсів та капітальних вкладень за рахунок власних і 

залучених зовнішніх коштів та капіталу (таблиця 1), їх розподілу між 

корпоративними, функціональними та конкретними стратегіями, а також їх 

ефективне використання в процесі реалізації стратегій. 

Виходячи з наведених в цій таблиці показників, можна зробити висновок, 

що стратегія управління фінансовими ресурсами на сьогодні не є оптимальною 

для підприємства, тому що забезпеченість запасів власними оборотними 

коштами значно зменшилась і у 2016 році для формування запасів і затрат 

підприємство було змушене залучати короткострокові зобов’язання.  

При цьому, ми бачимо, що ключовими проблемами підприємства в області 

стратегічного управління фінансовими ресурсами є: управління фінансовими 

потоками; дефіцит грошових коштів; освоєння системи управлінського обліку; 

антикризове управління; розробка фінансово-економічної стратегії; управління 

витратами. 
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На нашу думку, проблема залишається невирішеною, тому що не 

враховують умови постійних змін, а стратегія потребує частішого перегляду й 

коригування. 

Таблиця 1 

Аналіз абсолютних та відносних показників ефективності управління 

фінансовими ресурсами ТОВ «Підволочиська фабрика пластмасових 

виробів» 

Показники 2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

Відхилення 
2016 від 2014 

Коефіцієнт концентрації власного 
капіталу (незалежності) 0,885 0,351 1,507 0,622 

Коефіцієнт концентрації залученого 
капіталу (фінансової залежності) 0,18 0,28 0,43 0,25 

Коефіцієнт фінансового ризику 0,22 0,4 0,76 0,54 

Коефіцієнт фінансової стабільності 4,5 2,51 1,32 -3,18 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,171 -0,134 -0,068 - 
Коефіцієнт довгострокового залучення 
запозичених коштів 0 0 0 0 

Коефіцієнт реальної вартості майна 0,8 0,8 0,66 -0,14 

Індекс постійного активу 0,77 0,77 0,84 0,07 
Коефіцієнт накопичення амортизації 0,031 0,036 0,029 -0,002 

 

Керуючись тільки одним із підходів до формування стратегії, 

підприємство не може адекватно оцінити ринкові перспективи та своєчасно 

спрямувати фінансові ресурси в перспективні русла зростання й розвитку, що у 

свою чергу не сприяє досягненню однієї з основних цілей підприємства – 

створенню стійкої конкурентної переваги [3, с. 98]. 

Тому, розробляючи фінансову стратегію здійснення ЗЕД для ТОВ 

«Підволочиська фабрика пластмасових виробів», важливо приділити увагу 

виробництву конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх 

ресурсів, до того ж формуванню та оптимальному розподілу прибутку, 

ефективному використанню капіталу підприємства та постійному коригуванню 

стратегії до змін на вітчизняному та світовому ринку пластмасових виробів. 
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При формуванні зовнішньоекономічної стратегії і її реалізації в 

майбутньому, ці фактори опосередковано впливають на ефективність 

діяльності підприємства загалом, тому вихід на нові зовнішні ринки змушує 

підприємство постійно удосконалювати управління визначених факторів 

стратегії для забезпечення ефективності та успішності своєї діяльності на 

зовнішніх ринках. 

Отже, визначено, що стратегічне управління фінансовими ресурсами 

підприємств, є одним з найважливіших видів функціональної стратегії при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, який забезпечує раціональне 

використання фінансових ресурсів, що враховує всі особливості використання 

фінансових ресурсів і альтернативні прогнози фінансових середовищ. При 

цьому, стратегія  управління фінансовими ресурсами ТОВ «Підволочиська 

фабрика пластмасових виробів» має спрямовуватись на стабільне надходження, 

у встановлені строки, необхідних обсягів фінансових ресурсів та оптимальне їх 

розподілення, з метою збалансування потреби в них на кожному етапі 

життєвого циклу  підприємства та проведення ефективної ЗЕД. Тому, 

очікуваним результатом використання стратегії має бути забезпечення 

стабільного функціонування підприємства, досягнення максимальної 

економічної ефективності від здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

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 

підприємства. 

Ключові слова: діяльність підприємства, ризики, зовнішньоекономічна 

діяльність, система управління ризиками, суб’єкти ринку. 

Трансформація народного господарства до ринкової економіки створила 

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 
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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 

провадиться її все% бічний 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. 
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 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. Усі без винятку економічні явища мають 

вартісний характер. Вартість «сидить» і в ризику, характеризуючи в тому чи 

іншому ступені збиток, як елемент економічної системи, ризик одержує 

вартісне визначення, системно обумовлене змістом втрат. Ризиками ЗЕД 

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 
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менеджменту у підприємницькій діяльності (плануванням, організацією, 

оперативним управлінням персоналом, економічним контролем). Це означає, 

що необхідно мати й особливий 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 ризик - 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 ризик - 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 
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ризик -  менеджменту є четвертий - оволодіння ризиком. Застосовується, коли 

потенційні втрати незначні, коли 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 
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підприємств ризик найчастіше носить критичний (при якому загрожує втрата 

виручки) або катастрофічний (при якому виникає неплатоспроможність) 

характер;  

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.  

Отже, 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.  
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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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Проблема залучення іноземних інвестицій через міжнародні підприємства 
є найбільш актуальною для країн з ринковою економікою. Регульований 
розвиток національно-зарубіжних спільних підприємств створює нові джерела 
ефективного зовнішнього фінансування, забезпечує доступ до сучасних 
технологій і передового управлінського досвіду, насичує споживчий ринок 
якісними товарами та послугами, розширює експортні можливості. 
Підприємства з іноземними інвестиціями сприяють створенню прогресивної 
структури виробництва, реалізації потенціалу ринкових відносин, розвитку 
здорових конкурентних відносин товаровиробників, а також запобігає 
монополізації економіки.   

На території України створюються і діють наступні форми підприємств за 
участю іноземного інвестора [9]: 

- підприємства з іноземними інвестиціями; 
- іноземні підприємства; 
- філії або представництва іноземної юридичної особи; 
- інші форми, не заборонені законами України. 
Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) 

будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства 
України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, 
становить не менше 10%. Підприємство набуває статусу підприємства з 
Іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс 
[3]. 

Іноземними інвестиціями визнаються цінності, що вкладаються 
іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до 
законодавства України з метою досягнення соціального ефекту або отримання 
прибутку. 

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні 
визначається законами «Про інвестиційну діяльність» [5], «Про режим 
іноземного інвестування» [6], «Про зовнішньоекономічну діяльність» [7], «Про 
підприємства в Україні» [3] тощо. Крім того, діють низка указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України, які формують політику 
державного регулювання інвестиційної діяльності в нашій країні. 
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Вагомий внесок у дослідження проблеми інвестиційного забезпечення 

економіки належить вітчизняним ученим економістам, серед яких І.І Дахно, 

Є.В. Талавіра, В.В. Скриль, Е.А. Зінь, В.М. Хопчанк та зарубіжні вчені. В даних 

працях розглянуті основні проблеми залучення іноземних інвестицій, шляхи їх 

розв’язання. Дослідження підтверджують положення про домінування в 

Україні такої форми залучення іноземного капіталу, як спільні підприємства. 

Для підприємств з іноземними інвестиціями передбачені певні преференції 

законодавством України:  

- пільговий порядок сплати ввізного мита при ввезенні майна як іноземної 

інвестиції (крім товарів для реалізації або власного споживання) - ввізне мито 

не справляється, якщо майно зараховане на баланс підприємства як іноземна 

інвестиція; 

- обмеження поширення режиму ліцензування і квотування експортної 

продукції, що випускається підприємством з іноземною інвестицією за умови її 

сертифікації як продукції власного виробництва відповідно до «Порядку 

визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними 

інвестиціями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. 

Підприємства з іноземними інвестиціями можуть здійснювати будь-які 

види діяльності, що відповідають меті, зазначеній у статуті підприємства, 

самостійно визначати умови реалізації продукції (робіт, послуг) тощо в рамках 

законодавства України, чинного на момент укладання договору. Законом може 

бути обмежено або заборонено діяльність підприємств з іноземними 

інвестиціями в окремих галузях національної економіки або в межах окремих 

територій України, виходячи з інтересів національної безпеки України. 

Метою проведеного дослідження є необхідність аналізу стану ЗЕД за 

умови  інвестиційної кризи, яка формує необхідність удосконалення підходів 

щодо реформування економіки та інституціональних структур, які 

обслуговують економічну сферу, одним з перспективних напрямків 

економічних перетворень в Україні виступає підприємництво з залученням 

іноземного капіталу. Організація та розвиток діяльності підприємств з 
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іноземними інвестиціями є способом виходу держави з самоізоляції, засобом 

інтеграції її до світових систем господарювання і міжнародного розподілу 

праці. Підприємства за участю іноземного капіталу виступають найбільш 

прогресивною, конкурентоспроможною формою господарювання, 

інструментом формування ринкових відносин в економіці України. За 

сприятливих умов і при розширенні діяльності підприємства з іноземними 

інвестиціями можуть позитивно впливати на економічний розвиток, 

гальмування спаду виробництва, зростання національної економіки. 

Основними чинниками, які негативно впливають на процес іноземного 

інвестування є [12]:  

- нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від 

його змін для іноземних інвесторів;  

- високий рівень інфляції;  

- низький рівень розвитку інфраструктури;  

- відсутність чіткої державної стратегії щодо іноземних інвестицій;  

- значний податковий і адміністративний тиск;  

- нестабільність фінансової системи України;  

- високий рівень корумпованості та бюрократизму в органах державної 

влади;  

- нерівномірність іноземного інвестування у регіони країни;  

- відсутність державного захисту інвестицій та інші.  

Основними напрямами вирішення проблем іноземного інвестування є [10]:  

- створення стабільної податкової системи, яка б забезпечувала достатній 

обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування 

економіки, створення умов для подальшого інтегрування України до світової 

економіки;  

- розвиток корпоративного управління повинен здійснюватися для 

поліпшення інвестиційного клімату і спрямовуватися на поступове наближення 

нормативно-правої бази з питань корпоративного управління до законодавства 

Європейського союзу;  
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- стимулювання довгострокового банківського кредитування;  

- запровадження спеціального режиму інвестування на територіях з 

несприятливими соціально-економічними умовами; залучення інвестицій у 

пріоритетні галузі виробництва;  

- впровадження економічного механізму страхування ризиків іноземного 

інвестування;  

- забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування і 

оподаткування;  

- розвиток інфраструктури;  

- боротьба з інфляцією. 

Залучення та використання іноземних інвестицій є одним із основних 

напрямків господарської діяльності суб’єктів ЗЕД. Здійснення процесу 

інвестування в Україні відбувається на основі відповідного національного 

законодавства [11]. 

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних 

підприємств у рамках правової системи держави визначається Законом України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року [7]. З його 

прийняттям зовнішньоекономічна діяльність в Україні вперше одержала 

правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому 

пропонується визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності, її 

суб’єктів, їхніх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та 

організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована 

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами [7]. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою частиною 

стабілізації господарської діяльності учасників ринкових відносин. Її розвиток 

являється суттєвим фактором підвищення ефективності господарської 

діяльності як на рівні окремої підприємницької структури, так і в масштабах 

усієї країни, проте існує ряд проблем пов’язаних з цим підвищенням. 
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Проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств з 

іноземними інвестиціями можна умовно розділити на дві групи [8]:  

- труднощі, які виникають внаслідок контактів з іншими суб’єктами  

засновниками, кредиторами, постачальниками, замовниками, державними 

органами влади; 

-  питання, що можуть бути розв’язані на рівні підприємства завдяки 

підвищенню ефективності управлінських рішень (щодо вибору виробничої 

стратегії і політики збуту продукції, вжиття заходів по підвищенню рівня 

кваліфікації і скорочення плинності кадрів). 

Ці проблеми надзвичайно тісно взаємопов’язані, тому комплексний підхід 

є оптимальним методом до їх розв’язання. Саме такий підхід відповідає 

багатофункціональній сутності підприємств з іноземними інвестиціями. Крім 

того, у даному процесі повинні брати участь не лише безпосередні учасники 

проекту, але й інші зацікавлені сторони - органи державної влади, кредитні 

установи тощо, від узгоджених дій яких залежить ефективність спільного 

підприємництва на мікро- й макрорівнях. 

Необхідно взяти до уваги існування безлічі обмежень і перешкод при 

здійсненні міжнародної торгівлі як у зарубіжній країні, на ринок якої 

підприємств з іноземними інвестиціями збирається вийти, так і у своїй власній. 

До таких обмежень належать [11]:  

- митні тарифи (фіскальні та протекціоністські),  

- валютний контроль з боку держави,  

- ряд нетарифних бар’єрів (системи національних стандартів безпеки, 

якості тощо). 

При здійсненні, а в даному випадку, можливості розширення 

зовнішньоекономічної діяльності, необхідним є вивчення міжнародного 

середовища, що передбачає всебічний аналіз економіки кожної з країн на 

предмет її привабливості як експортного ринку. Для цього необхідно провести 

таку оцінку за двома характеристиками. Перша з них - структура господарства, 

яка визначає потребу країни в товарах і послугах, рівень зайнятості і доходів 
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населення тощо. Друга характеристика - характер розподілу доходів у країні. 

Отримати уявлення про політико-правове середовище можна в результаті 

аналізу чотирьох основних факторів:  

- ставлення у країні до закупівель з-за кордону;  

- політичної стабільності;  

- валютних обмежень;  

- ступеня допомоги або протидії іноземним підприємствам з боку 

держави, що їх приймає.  

Результатом вивчення середовища міжнародного маркетингу є інформація, 

аналіз якої дає змогу прийняти рішення про принципову доцільність (або 

недоцільність) виходу підприємства на зарубіжний ринок.  Існують такі 

можливі розширення ринків збуту: 

- прямий експорт; 

- організація виробництва у цих країнах; 

- формування мережі дистриб’юторів для просування та поширення 

товарів на ринку; 

- організація спільного підприємства з уже діючим підприємством для 

створення дистриб’юторського каналу; 

- виробництво за ліцензією; 

- організація мережі просування товару й оцінки продажу (при експорті); 

- придбання діючого підприємства-дистриб’ютора й оптового торгівця з 

наявною системою просування і продажу (придбання по вертикалі) або купівля 

контрольного пакета акцій виробника (придбання по горизонталі). 

Ефект від зовнішньоекономічних зв’язків виражається в конкретних 
економічних результатах - вигодах від експортно-імпортних операцій. Для 
досягнення більшого економічного ефекту від зовнішньоекономічної 
діяльності, необхідно розвивати виробництво експортної продукції, яка 
дозволить одержати найбільшу валютну виручку на одиницю витрат та 
імпортувати ті товари, власне виробництво яких викликало б найбільші затрати 
на одиницю вкладених валютних коштів. 
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Таким чином, підприємства з іноземними інвестиціями мають специфічні 
риси становлення і розвитку комплексів маркетингу, виробництва, ресурсного 
забезпечення та управління. Однак економічний механізм функціонує як єдине 

ціле, і його дієвість визначається рівнем ефективності діяльності підприємства. 
Тому лише на основі всебічного вивчення кон’юнктури світових ринків, 
підвищення конкурентоздатності продукції, застосування сучасних технологій 
можна досягти ефект у зовнішньоекономічній діяльності як на мікрорівні (рівні 
підприємства), так і на макрорівні в цілому. 
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СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У статті були визначенні потреби підвищення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, виявлені головні передумови та розроблені загальні 

рекомендації щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. Особливу увагу приділено можливим напрямам удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділено основні критерії, 

яким мають відповідати шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні звязки, 

зовнішній ринок, зовнішньоторговельні операції. 
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Сучасні процеси інтернаціоналізації господарського життя, поглиблення 

спеціалізації та концентрації виробництва визначають характерні тенденції 

швидкого зростання зовнішньоекономічних зв'язків. Тому вивчення різних 

аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні 

підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного 

комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість. Однією з 

характерних особливостей світового суспільного розвитку на сучасному етапі є 

все більша взаємозалежність різних країн і господарських територіальних 

утворень. Треба підкреслити, що роль зовнішньоекономічної діяльності як 

зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. 

Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але 

й кожного господарського суб'єкта. Без залучення будь – якої країни до тісних 

світогосподарських зв’язків неможливий її ефективний і соціально 

спрямований економічний розвиток. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми щодо пошуку та вибору 

торговельного партнера на зарубіжних ринках зробили такі вчені як Бутинець 

Ф.Ф., Філіпенко А.С., Кім О.О., Іванов Ю. Б., Валентієва О. В., Дурицька Г. В., 

Манцуров І., Філатова Г.О., Дідківський М.І., Дроздова Г.М., Карпенко О.В., 

Кісь О.П. та інші.  

Метою даної статті є дослідження є теоретичних підходів щодо сутності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Зовнішньоекономічна діяльність вважається важливою складовою 

міжнародних відносин, що сприяє посиленню конкурентоспроможності різних 

суб’єктів господарювання в їх боротьбі на світових ринках. Підґрунтям цього 

можна вважати напрямок еволюції теорії міжнародного бізнесу, визначальними 

етапами якої були розвиток ідей теорії порівняльних переваг у напрямку 

створення еклектичної теорії міжнародного виробництва за моделлю                

Дж. Даннінга та динамічної моделі конкурентних переваг М. Портера. О.О.Кім 

у своєму дослідженні зазначає, що значення зовнішньоекономічної діяльності 

позначається у: явному і неявному обміні інформацією між внутрішнім і 
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зовнішнім середовищем, формальних и неформальних інститутів, прямому та 

непрямому впливі номінальної і реальної міжнародної економічної інтеграції, 

що в цілому розкриває роль такої діяльності в якості одного з 

системоутворюючих факторів інституційної структури суспільства Здійснення 

та розширення зовнішньоекономічних зв’язків любої країни визначається, 

насамперед, сталим розвитком зовнішньоекономічної діяльності її окремих 

підприємств та організацій, де провідне місце можна відвести реальному 

сектору економіки. Це визначення базується на тому, що реальний сектор 

економіки необхідно розглядати в якості основного фактору та рушійної сили 

оновлення та нарощування конкурентоспроможності країни, а також і 

визначення можливостей здійснення безперервного економічного зростання. Як 

зазначає економіст Іванов Ю. Б., властивістю виробничо-економічних систем є 

здатність змінювати траєкторію руху або режим функціонування в процесі 

адаптації до зовнішнього середовища з метою  збереження, розвитку існуючих 

або створення нових конкурентних переваг [2, с. 45]. Інакше кажучи, таку 

властивість слід поєднати з тим, що рівень здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності може бути одним із основних показників економічного розвитку як 

реального сектору економіки, так і країни в цілому. Тому зовнішньоекономічну 

діяльність потрібно розглядати як одну з важливих та стратегічно спрямованих 

сфер господарювання, і тому питання щодо її удосконалення постійно 

знаходяться у полі зору як практиків, так і науковців. Наукові та методичні 

праці, в яких досліджуються різні питання зовнішньоекономічної діяльності, 

можна умовно розподілити на дві великі групи. До першої з цих груп можна 

віднести ті праці, в яких розглядаються суто практичні питання здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, а також здійснюється аналіз статистичних 

показників її провадження. До таких праць можна віднести роботи Валентієвої 

О. В., Дурицької Г. В., Манцурова І.  

У наведених працях узагальнено:  питання узагальненої оцінки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств з врахуванням фінансових 

аспектів; особливості провадження зовнішньоекономічної діяльності в умовах 
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змін зовнішнього середовища;  проведення аналізу статистичних показників 

збалансованості даного виду діяльності. До другої групи зазначених праць 

необхідно віднести теоретичні дослідження, в яких досліджуються загальні та 

методологічні питання організації та здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності різних суб’єктів господарювання, а також питання визначення 

окремих термінів та понять. Такими працями є дослідження Ващука В., 

Дубинець Ю. та інших науковців-економістів.  

Звичайно, що кожне окреме напрацювання висвітлює своє питання 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виходячи із необхідності 

дослідження тих завдань, які перед ним постають. Ці дослідження мають  право 

на існування, тому що в цілому розширюють сферу знань щодо невирішених чи 

проблемних питань, визначають можливі шляхи щодо їх удосконалення. Разом 

з цим, варто зазначити те, що дослідження будь-якого питання так, чи інакше 

визначається теоретичними напрацюваннями та положеннями. Адже саме 

теоретичні дослідження є фундаментом для проведення більш глибокого 

аналізу, який може нам дозволити: розкрити суть досліджуваного об’єкту чи 

процесу;  визначити шляхи розв’язання прикладної складової поставлених 

теоретичних питань. Описаний підхід досить поширений в практиці 

економічних досліджень. Він застосовується у працях таких дослідників:                

Г. М. Азаренкової, Л. І. Піддубної, В. С. Пономаренка, С. М. Бровкова                

Л. Руденко, І. П. Отенко, О. М. Десятнюк, інших науковців, що розглядають 

різні аспекти функціонування підприємств у міжнародному економічному 

просторі.  

Отже, дослідженню теоретичних засад оптимізації зовнішньоекономічної 

діяльності організації передує всебічне вивчення та узагальнення, перш за все, 

поняття «зовнішньоекономічна діяльність». У зв’язку з цим, доцільно зважити 

на погляд Яворського А. І., який у своїй праці відзначає, що 

зовнішньоекономічна діяльність – є один із самих науково і практично 

досліджуваних об'єктів економіки: практично – оскільки дозволяє приєднатися 

до світових ринкових процесів, їхніх законів, правил і норм із мінімальними 



421 
 

помилками: теоретично – оскільки вимагає усвідомлення тенденцій і 

закономірностей розвитку світової торгівлі, ролі національних держав у її 

розвитку. Дослідження сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність» як 

теоретичної основи подальшого дослідження є важливим завданням. Для 

здійснення цього завдання необхідно провести узагальнюючий аналіз щодо 

визначень даного об’єкту у законодавчих та нормативних документах, а також 

трактування поняття «зовнішньоекономічної діяльності» різними 

економістами-дослідниками. Отже, згідно Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» під зовнішньоекономічною діяльністю 

вважається діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Слід зауважити, 

що запропоноване у законі визначення не висвітлює конкретні напрями цієї 

діяльності, а розкриття змісту зовнішньоекономічної діяльності визначено 

через поняття «господарська діяльність», під якою розуміється будь-яка 

діяльність, в тому числі і підприємницька, яка пов'язана з виробництвом і 

обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. 

Також у Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність» охарактеризовано 

окремі види зовнішньоекономічної діяльності, які хоч і розкривають її більш 

змістовно, та все одно остаточно не визначають її сутності.  

Дещо подібне за змістом до поданого у Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» визначення поняття «зовнішньоекономічна 

діяльність» запропоноване у дослідженні Багрової І. В., де під даною 

діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України та 

іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка заснована на 

взаємовідносинах і здійснюється або на території України, або за її межами [5].  

Кісь О. П. у своєму дослідженні також відзначає підпорядкованість 

зовнішньоекономічної діяльності господарській діяльності суб’єкту 

господарювання. Також, цей автор підкреслює, що зовнішньоекономічна 

діяльність є частиною господарської діяльності, тому що в умовах глобалізації 
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зовнішньоекономічна діяльність стає невід'ємною складовою функціонування 

та розвитку будь-якого суб’єкту господарювання [2]. Разом з цим Кісь О.П. 

зазначає, що зовнішньоекономічна діяльність є специфічним видом діяльності, 

яка пов'язана з орієнтацією на зовнішній ринок. Таке трактування 

зовнішньоекономічної діяльності дещо суперечить визначенню поданому у 

Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність», де вказується, що 

зовнішньоекономічна діяльність має місце як на території України, так і за її 

межами. Іншими словами, така діяльність може визначати також розподіл 

виготовленої продукції між зовнішніми та внутрішніми споживачами, 

виробництва із давальницької сировини тощо. Тому, визначаючи сутність 

зовнішньоекономічної діяльності, на нашу думку не зовсім коректно 

акцентувати увагу на ринках збуту готової продукції. Проте важливим 

аспектом щодо розуміння сутності поняття зовнішньоекономічної діяльності у 

дослідженні Кісь О. П. є визначення цієї діяльності комплексною сферою [2]. 

Автор наголошує, що зовнішньоекономічна діяльність має здійснюватися в 

рамках стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, яка, у свою чергу 

повинна підпорядковуватися загальній стратегії суб’єкта господарювання [2]. 

Проте в праці Кісь О.П. більше приділено уваги визначенню мети здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, аніж розкриттю сутності комплексності 

сфери її застосування. У Господарському кодексі України визначення поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» є дещо іншим. Згідно Кодексу – це 

господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання 

митного кордону України майном та(або) робочою силою. Іншими словами, 

основною характеристикою здійснення зовнішньоекономічної діяльності є 

перетин митного кордону України майном чи робочою силою. А знову ж, 

згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», зазначена 

діяльність має місце як на території України, так і за її межами. 

В економічних словниках визначення зовнішньоекономічної діяльності 

подається із погляду певної сфери економічної діяльності держави чи 

підприємства, яке тісно пов’язане із зовнішньоторговельними, експортно- 
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імпортними операціями, іноземними кредитами та інвестиціями, чи 

здійсненням з іншими країнами спільної діяльності. У такому визначенні, на 

нашу думку, вже окреслені конкретні напрями здійснення даної діяльності.  

Проте, таке розкриття сутності зовнішньоекономічної діяльності є також 

неповним, адже в цілому для здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

потрібно мати ліцензії, здійснювати валютні операції, проходити митні 

процедури тощо. Тобто, треба вступати у відповідні відносини з державними 

органами, що регулюють та контролюють здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єкта господарювання. 

Дещо більш повне визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності 

знаходимо у праці Дроздової Г. М., де така діяльність розглядається як 

сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-

комерційних функцій, пов'язаних з виходом підприємства на зовнішній ринок 

та участю в зовнішньоекономічних операціях [1]. Недоліком цього визначення, 

з нашої точки зору, можна вважати узагальнення різновидів 

зовнішньоекономічної діяльності та відсутність характеристики мети 

провадження такої діяльності.  

Позитивним аспектом в цьому визначенні можна вважати розгляд 

зовнішньоекономічної діяльності через об’єктивний набір функцій, що 

визначають змістовну та сутнісну складову цієї діяльності. Отже, загалом до 

позитивних аспектів запропонованого визначення зовнішньоекономічної 

діяльності слід віднести:  

- узагальнення різновидів цієї діяльності відповідно до функцій, 

характерних господарській діяльності підприємства;  

-  розгляд зовнішньоекономічної діяльності, як певної сукупності 

зовнішньоекономічних операцій.  

В свою чергу, В. В. Коломієць визначає зовнішньоекономічну діяльність 

як основу розвитку експортного потенціалу. Ця діяльність розглядається з 

позиції формування конкурентних переваг галузей національної економіки [4]. 
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В цьому визначенні конкретизується мета здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, яка ґрунтується основним чином на підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства. Отож, для успішного досягнення вище 

окресленої мети В. В. Коломієць вважає, що слід дотримуватися певних 

принципів здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема до таких 

принципів автор, відносить [4]:  

- цілісність та урегульованість управління процесом здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності;  

- конкурентоспроможність продукції та виробництва; • інформаційну 

достатність;  

- можливість проведення оптимізації та адаптації щодо ведення 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Подані принципи, на нашу думку, дозволяють простежити за здійсненням 

зовнішньоекономічної діяльності з точки зору окремих функцій суб’єкту 

господарювання. А також, ці функції можна в подальшому розглядати в якості 

основоположних щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  

Найбільш ґрунтовне розкриття сутності зовнішньоекономічної діяльності 

пропонує у своїй праці Філатова Г. О. Вона зазначає, що на національному рівні 

зовнішньоекономічна діяльність слугує основній меті держави – забезпеченню 

добробуту населення, що досягається за рахунок зростання національного 

доходу, а на рівні діяльності суб’єктів господарювання – отриманню прибутку 

від зовнішньоторговельних операцій [5]. При цьому Філатова Г. О. відмічає, що 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання 

визначається як ступінь досягнення максимального обсягу чистого прибутку 

від зовнішньоторговельних операцій за рахунок оптимізації існуючих сукупних 

витрат на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Своєрідним, з нашої точки зору, є визначення поняття 

зовнішньоекономічної діяльності, запропоноване у науковому дослідженні  

Кирилова Ю. Є. На його думку, зовнішньоекономічна діяльність – це заходи і 

дії щодо реалізації зовнішньоекономічних відносин, а також це є діяльність 
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суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України із суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності інших країн, що виникає у процесі 

виробництва, реалізації, розподілу та споживання продукції на основі взаємної 

вигоди для всіх учасників. При цьому саме у результаті співпраці й спільної 

діяльності між двома країнами утворюються зовнішньоекономічні зв'язки [3]. 

Ми вважаємо, що зовнішньоекономічну діяльність можна також розглядати як 

дію встановлених зовнішньоекономічних зв'язків внаслідок формування 

зовнішньоекономічних відносин. Слід відмітити, що Дроздова Г. М. у своїй 

праці вказує, що саме зовнішньоекономічні зв'язки являють собою різні форми, 

засоби і методи зовнішньоекономічних відносин [1].  

Необхідно звернути увагу на тісний зв’язок між поняттями 

зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕЗ), зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та 

зовнішньоекономічні відносини (ЗЕВ). Дані поняття є близькі за змістом, але 

між ними є деякі відмінності. Без визначення їх загальної підпорядкованості 

між собою, може виникати термінологічна плутанина та підміна понять. Згідно 

досліджень поданих дефініцій, вважаємо що зовнішньоекономічні зв’язки – це 

такі зв’язки, що відбиваються, переважно, на діяльності суб’єктів 

господарювання з урахуванням значимості їх на державному рівні, а 

зовнішньоекономічна діяльність на рівні окремих суб’єктів господарювання, 

але у межах існуючих зовнішньоекономічних зв’язків.  

Наше дослідження дозволило виокремити не тільки найбільш поширені, а 

й зробити деякі узагальнення щодо недоліків певних визначень, а саме: 

узагальненні можливих різновидів зовнішньоекономічної діяльності; 

відсутності чітко встановленої підпорядкованості зовнішньоекономічної 

діяльності щодо ведення загальної діяльності підприємства; визначення 

зовнішньоекономічної діяльності з погляду таких понять як 

зовнішньоекономічні зв'язки та зовнішньоекономічні відносини; визначенні 

цілі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Отже, згідно вище поданого нами дослідження, зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства чи організації, включає такі напрямки ведення 
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діяльності: - зовнішня торгівля; - проведення організаційно-економічних 
операцій щодо врегулювання внутрішньодержавних відносин; - міжнародне 
виробниче кооперування; - міжнародне інвестиційне співробітництво; - 
міжнародне науково-технічне співробітництво; - кредитні і валютно-фінансові 
операції. Кожний із наведених напрямків здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності провадиться у відповідних формах. Такими формами щодо 
зовнішньої торгівлі, наприклад, є експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. 
Формами виробничої кооперації може бути спільне виробництво на основі 
спеціалізації та спільні підприємства тощо. Різновиди зовнішньоекономічної 
діяльності можна також угрупувати відповідно до профілю здійснення цієї 
діяльності за характером проведення зовнішньоторгових операцій, розподілу 
доходу у спільних підприємствах, приналежності капіталу тощо. Зазначимо 
також, що важливою частиною здійснення та оптимізації зовнішньоекономічної 
діяльності є різні економічні інструменти та методи впливу на стан суб’єкта 
господарювання, який здійснює таку діяльність. 

Висновки та пропозиції.  
 Узагальнюючи проведене дослідження щодо визначення сутності поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» хочемо відзначити, що сучасне визначення 
поняття зовнішньоекономічної діяльності повинно охоплювати значне коло 
об’єктів і може бути в цілому охарактеризоване і розподілене на певні сегменти 
з застосуванням багатьох критеріїв і ознак, які мають відображати особливості 
діяльності певного підприємства чи організації. В цьому зв’язку, також мають 
бути враховані базові сутнісні характеристики зовнішньоекономічної 
діяльності певного суб’єкту господарювання.  

Пропонується визначати зовнішньоекономічну діяльність як частину 
загальної діяльності підприємства, яка характеризується сукупністю 
виробничих, господарських, організаційних, економічних та комерційних 
функцій відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов'язаних з 
участю підприємства чи організації у зовнішньоекономічних операціях, 
напрямки, форми та методи яких узагальнюються відповідно до процесу 
виробництва згідно основної мети щодо функціонування і розвитку даного 
підприємства.  
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В цілому, зовнішньоекономічну діяльність любого суб’єкту 

господарювання слід розглядати як функціонування встановлених 

зовнішньоекономічних зв'язків внаслідок формування та розвитку 

зовнішньоекономічних відносин. Для подальшого успішного розкриття 

визначеної мети, предмету та об’єкту нашого дослідження слід більш докладно 

розглянути інструменти та методи здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Дана стаття розкриває доцільність перегляду вітчизняними управлінцями 

поглядів на побудову системи управління персоналом, визначення її 

ефективності та використання сучасних інструментів визначення й 

утримання конкурентних переваг персоналу з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: персонал, конкурентоспроможність, система управління 

персоналом, ефективність, ланцюжок цінностей управління персоналом 

підприємства. 

Загострення ринкової конкуренції і глобалізація економіки, інтеграція 

України у світову економічну систему, вимагає від вітчизняних суб’єктів 

господарювання визначати стійкі конкурентні переваги і здійснювати 

виробничу діяльність більш ефективно ніж конкуренти. Кожне підприємство, 

яке прагне вижити в умовах жорсткої конкуренції, повинно постійно шукати 

шляхи удосконалення своєї діяльності. У такій ситуації слід приділяти увагу 

раціональному використанню всіх видів наявних ресурсів. Одним з 

найважливіших ресурсів є персонал організації, зі своїми навичками, вміннями, 

кваліфікацією та ідеями. Постійний розвиток персоналу, пошук нових підходів 

до управління ним є необхідними атрибутами успішного функціонування 

організації. 

В підтвердження цього припущення виступають результати анкетування, 

яке було проведене компанією Kalchas Group серед виконавчих директорів 100 

провідних компаній США та Великої Британії. Вони визначили, що серед 

десяти найбільш важливих питань управління організацією в сучасних умовах 

господарювання перше місце посідає управління персоналом [1]. 
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В зв’язку з вищевикладеним, виникає глибокий інтерес вітчизняної науки 

й практики управління до світового досвіду активізації людського фактору для 

досягнення ефективності та конкурентоспроможності підприємств. 

Вирішенню питань управління персоналом, присвячені праці таких 

українських  економістів  як  Д.П. Богиня, В.М. Геєць, В.М. Гриньова,                

А.М. Колот, Л.І. Михайлова, В.М. Петюх, О.Ю. Славгородська та ін. У своїх 

роботах автори досліджують сутність і зміст поняття управління персоналом, 

відображають особливості управління вітчизняних підприємств, визначають 

фактори що найбільшим чином впливають на формування системи управління 

персоналом вітчизняних підприємств. Не дивлячись на широке коло 

досліджених питань ще більше - залишається недослідженим. 

Актуальність проблеми, недостатня наукова розробка окремих її аспектів і 

практична значимість визначили вибір мети даного дослідження. 

Метою статті є нарис сучасної системи управління персоналом 

підприємства та розгляд впровадження інструментів ціннісно-орієнтованого 

управління підприємством з метою підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. 

У сучасних умовах господарювання, власники компаній та управлінці 

вищої ланки, вважають що саме трудові ресурси є найбільш коштовним 

капіталом, яким володіє підприємство. Підтвердженням цьому є той факт, що у 

передових корпораціях Японії, що мають зараз найкраще управління 

персоналом, перше місце в системі цілей менеджменту відводиться розвитку 

людських ресурсів (так відповіли 85,3% з 1 200 опитаних менеджерів), потім у 

міру спадання – розвитку ринків збуту (72,8%), створенню нових продуктів і 

послуг (63,8%), зміцненню фінансової структури (59%), опорі на нові продукти 

(45%), новим технологіям, інтенсифікації НДДКР (43,1%), стабілізації трудових 

відносин (36,2%), підтримці дружніх компаній (32,9%), спрощенню  

організаційної  структури (29,7%), просуванню  на зовнішні ринки (19,4%) [2]. 

В Україні, поки що, управлінню персоналом значна увага приділяється 
тільки на теоретичному рівні. Управління персоналом становить комплексну, 
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прикладну науку і сферу практичної діяльності щодо розробки і впровадження 
організаційно-економічних, адміністративно-управлінських, правових і 
особистісних факторів, способів, методів впливу на персонал підприємств для 
підвищення ефективності діяльності останніх. 

Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у 
більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність 
управління. В практичній діяльності, кадрові служби слабко впроваджують 
наукові методи оцінки, розставляння і підготовки персоналу із використанням 
результатів соціологічних і психологічних досліджень. Хоча іноді бувають і 
інші крайнощі у вигляді активного використання гороскопів та філософії фен-
шуй. 

Зазначимо, що методологія управління персоналом припускає розгляд 
сутності персоналу організації як об'єкта управління, процесу формування 
поведінки індивідів, що відповідає цілям і задачам організації, методів і 
принципів управління персоналом. 

Система управління персоналом підприємства – система, у якій 
реалізуються функції управління персоналом. Вона включає підсистему 
загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем, що 
спеціалізуються на виконанні однорідних функцій. 

Ефективність управління персоналом на підприємстві (рис.1.) 
розглядається зазвичай в двох аспектах: економічному та соціальному. 

 
Рис. 1. Ефективність системи  управління персоналом 
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Ефективність означає результативність. Економічна ефективність - це 

отримання великих результатів при тих же витратах або зниження витрат при 

отриманні того ж результату. 

Ефективне управління персоналом як особлива функція діяльності, 

пов'язана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою й оплатою їхньої 

праці, є важливою передумовою для ефективного функціонування 

виробництва. 

Підвищення ефективності управління персоналом, пов’язане із 

оптимізацією співвідношення адміністративних працівників, удосконаленням 

підготовки і підвищення кваліфікації управлінського персоналу, зміцненням 

трудової дисципліни та зменшенням затрат робочого часу. 

Склад функцій по напрямках діяльності системи управління персоналом 

представлено в табл.1. 

 

Таблиця 1 

Склад функцій по напрямках діяльності системи управління персоналом 
Формування персоналу Розвиток персоналу Використання персоналу 
• Аналіз трудового 
потенціалу 
• Планування персоналу 
• Добір персоналу 
• Прийом 
• Адаптація 
• Вивільнення 

• Навчання 
• Планування службової 
кар'єри 
• Забезпечення соціальної 
стабільності 
• Соціальний розвиток 
• Формування корпоративної 
культури 
• Формування іміджу 
організації 

• Організація праці 
• Координація трудової 
діяльності 
• Мотивація 
• Контроль 
• Компенсації 
• Адміністрування 
• Оцінка результатів праці 

 

Хотілося відзначити роботу В.П. Пугачова, в даному напрямі досліджень 

[3], науковець поділяє весь комплекс управління персоналом на двадцять дві 

функції, які можливо об’єднати в окремі групи: планування та облік праці, 

організація оплати та матеріального стимулювання праці; керівництво 

персоналом; підбір, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
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робітників; розробка раціональних прийомів та методів праці (методів 

виконання робіт); поділ усіх видів робіт між працівниками і встановлення між 

ними системи взаємодії, тобто визначеної кооперації праці; пристосування 

робочих місць для зручності і безпеки роботи; розрахунок норм праці, що 

випливають з конкретних технічних рішень; створення сприятливих умов 

праці; організацію обслуговування робочих місць; забезпечення оптимального 

розпорядку роботи, управління інформацією; оцінка результатів діяльності; 

виховання дисципліни праці, підтримка трудової активності та творчої 

ініціативи; управління конфліктами; правове регулювання трудових відносин. 

Зазначимо, що більшість науковців і практиків погоджуються, що головна 

мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства 

працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої 

професійної і соціальної адаптації. 

У науковій літературі визначається що професійна адаптація має складну 

структуру та становить єдність професійної, соціально-психологічної, 

суспільно-організаційної, культурно-побутової та психофізичної адаптації. 

Результатом процесу професійної адаптації є адаптованість людини до 

професійної діяльності (професійна адаптованість), яка виявляється в її 

реальній поведінці, у якості трудової діяльності: ефективності праці; засвоєнні 

соціальної інформації та її практичної реалізації; зростанні всіх видів 

активності; задоволеності різними сторонами трудової діяльності. 

У процесі адаптації можна виділити три періоди: адаптаційна напруга, 

стабілізація та адаптаційне стомлення. Зближення цих двох систем понять 

особливо чітко виявляється при вивченні професійної діяльності в 

екстремальних умовах [4]. 

Доцільним буде подати визначення соціальної адаптації. Соціальна 

адаптація - пристосування індивіда до умов соціального середовища, 

формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, рольова 

пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність 

щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового 

соціального середовища, форм соціальної взаємодії[5]. 
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Адаптованість людини у конкретному трудовому середовищі проявляється 

у її поведінці, у показниках трудової діяльності: 

- ефективності праці; 

- засвоєнні соціальної інформації та її практичній реалізації; 

- рості усіх видів активності; 

- задоволеності різними сторонами трудової діяльності. 

Визначення ефективності управління персоналом може виступати 

могутнім важелем росту результативності всього управлінського процесу. Для 

цього необхідно знати, як воно повинно здійснюватися, у якому співвідношенні 

знаходиться з іншими етапами управлінського циклу. 

Сьогодні, немає єдиного підходу до виміру ефективності управління 

персоналом. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності 

персоналу і управління в тому числі, тісно пов’язані з виробничим процесом і 

його кінцевими результатами, соціальною діяльністю суспільства, економічним 

розвитком організації. 

Для визначення ефективності управління персоналом необхідний 

комплексний підхід з позицій важливості кінцевих результатів діяльності, 

продуктивності і якості праці та організації роботи персоналу як соціальної 

системи [6]. Але, на нашу думку, не можна визначити ефективність управління 

персоналом тільки за допомогою зіставлення тих або інших кількісних 

економічних показників. 

Завданням ефективного управління є організація роботи персоналу 

підприємства таким чином, щоб конкурентні переваги персоналу  відносно його 

якості і потенціалу органічно вписувалося в синергетичну єдність загальної 

діяльності всіх аспектів організації, тому використання інструментарію 

ціннісно-орієнтованого управління є своєчасним. 

Нагадаємо, що ідея ціннісно-орієнтованого управління  полягає у 

визначенні всіх можливих шляхів створення цінності підприємства в обраній 

сфері діяльності і прийнятті рішень щодо вибору кожного з них, виходячи з 

наявних  і таких, що можуть бути сформовані, комплексів «ресурси – здатності 

– компетенції». 
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Впровадження положень ціннісно-орієнтованого підходу на підприємстві 

спрямовано на оптимізацію кадрової політики і забезпечення на цій основі 

конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі і 

передбачає формування комплексу організаційних передумов, що мають 

сприяти поступовим позитивним змінам в його діяльності. Результатом таких 

якісних перетворень має стати безперервне удосконалення та підвищення 

ефективності функціонування підприємства, 

Ефективне управління, на думку А.А. Томпсона й А.Дж. Стрікленда, дає 

можливість, створивши головні переваги підприємства, перетворити їх на 

конкурентну перевагу. Ланцюжок цінностей, є найважливішим інструментом 

стратегічного аналізу витрат [7]. Дану концепцію, науковець О.Ю. 

Славгородська [8], екстраполювала на стратегічний аналіз витрат, що 

плануються на функціонування різних підсистем персоналу (рис.2). 

На нашу думку дана пропозиція носить стратегічно важливий характер з 

практичної точки зору. Використання даної концепції ланцюжка цінностей 

дозволяє виявити ті види діяльності, що є визначальними для досягнення й 

утримання конкурентних переваг персоналу з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та провести порівняльну оцінку 

можливих витрат підприємства на підвищення якісного та кількісного 

кадрового складу підприємства із ефективністю його використання. 

 
Рис. 2. Ланцюжок цінностей управління персоналом підприємства 
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Перехід від конкуренції продуктів і технологій до конкуренції цінностей і 

вражень зробив людський чинник найзначнішим ресурсом. Конкурентна 

перевага, пов’язана з володінням цінним ресурсом, дозволяє підприємству 

функціонувати ефективніше за рахунок розвитку унікального по відношенню 

до конкурентів набору ресурсів та використання його у в управління 

економічним зростанням. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Сьогодні в 

Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним 

науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та 

соціально-політичних проблем. У сучасному суспільстві загальний рівень 

розвитку й доступності досягнень техніки і технології настільки високий, що 

тільки за їхній рахунок виграти в конкурентній боротьбі на ринку неможливо. 

Необхідним є використання більш могутнього, перспективного й ефективного 

ресурсу, яким може бути тільки людина з її творчим і фізичним потенціалом, 

здатністю до саморозвитку. 

Автори приєднується до думки Славгородська  О. Ю., що використання  

інструментів ціннісно-орієнтованого управління дозволить підвищити 

ефективність управління системою управління персоналу. Дозволить 

відслідковувати в динаміці потреби системи управління персоналом 

конкретного підприємства в залежності від змін зовнішнього середовища, 

перерозподіляти видатки на функціонування різних підсистем персоналу 

найефективнішим шляхом, що в свою чергу дозволить підприємству бути 

більш гнучким, мати високі конкурентні переваги і виводити підприємство на 

якісно новий рівень управління. 
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В.О. Кульчиковський  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ 

ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

В статті проаналізовано загальні тенденції формування іміджу підприємства, 

визначено, що імідж підприємства є сукупністю бажаного, реального та 

необхідного іміджу. Розроблена Канва цінності продукту/послуги, яка 

допомагає проектувати, тестувати і формувати пропоновану споживачам 

цінність більш структурованим і продуманим методами.  
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Включення України в систему транс ринкових відносин зумовили 

необхідність розробки, а також адаптації методів, механізмів, інструментів 

управління і регулювання виробництва, розподілу, торгівлі, споживання, які 

будуть відповідати реаліям ринкових умов певного ринку та стануть основою 

безперервного процесу відтворення.  

У міру зростання обсягів виробництва, розподілу, структури своєї 

продукції і послуг, а також можливостей експорту-імпорту, загострюються 

питання реалізації.  

З одного боку, посилюються загрози надвиробництва і відповідних їм криз 

надвиробництва. З іншого боку, зростають можливості регулювання збуту на 

основі різних методів і прийомів продажів (знижки, розпродажі та інше).  

Одним з основних інструментів поліпшення ринкового становища 

підприємства є його фірмовий імідж. В умовах різноманіття вибору на ринку, 

при відносній ідентичності запропонованої продукції та послуг різних 

підприємств в рамках однієї товарної групи і по мірі насичення споживання, 

наявність сильного корпоративного іміджу є потужним інструментом у 

боротьбі за споживача.  

 З питань формування іміджу опубліковано значну кількість наукових 

праць, монографій, статей, підручників і навчальних посібників, захищені 

дисертації, які розглядають різні аспекти проблеми формування іміджу 

підприємства.  

Великий внесок у вивчення механізму формування корпоративного іміджу 

внесли БоббіДжі, ціннісний аспект формування іміджу компанії розглядається в 

роботах Ламбена Ж.Ж., Рокича, Кайлі. Концепція маркетингу відносин 

найповніше викладено в працях Амбера Т., Гембл П., Вудкока Н., Стоуна 

М.Серед вітчизняних вчених, які внесли вагомий внесок у розроблення 

теоретичних та практичних засад формування і управління іміджем 

підприємства, його оцінки слід відмітити праці  Абрамової Е., Альохіної І., 
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Альошиної І.В., Бекетова В.М., Блажнова Є.А., Горіна С.В., Грєбєшкової О.М., 

Гриньової В.М., Забеліна П.В., Ильїна В.І., Онопрієнко Н.В., Песоцької О.В. та 

інших.  

Сучасний рівень вивченості проблем іміджу підприємства показує 

відсутність в науковій літературі інноваційного підходу, що дозволяє 

підприємству синхронно змінюватися з усіма циклами інноваційного 

відтворювального процесу і рівнем розвитку знань споживачів відносно 

продукції та сервісу, рівня послуг, що надаються, програмами залучення 

споживачів та формування їх лояльності.  

Мета дослідження полягає у розробці ефективного механізму формування 

іміджу підприємства на основі інноваційних підходів, характерних для 

ринкового середовища з нестабільною економічною та політичною складовими.  

Теоретичною і методичною основою дослідження послужили викладені в 

науковій літературі та спеціальних періодичних видань різні підходи до 

механізму формування іміджу, наукові праці українських і зарубіжних вчених 

та фахівців, практичні приклади реалізації проектів з формування і підтримки 

іміджу підприємства. Імідж підприємства формується на основі 

багатофакторної оцінки. Найбільш ефективно розглянути його як сукупність 

трьох складових, а саме: бажаного іміджу, реального іміджу та необхідного 

іміджу, сутність яких подано на рис. 1. 
БАЖАНИЙ ІМІДЖ 

Продукт сприйняття, образ, який підприємство хотіло б сформувати у споживачів і яке 
підвищує ефективність досягнення ключових результатів  

РЕАЛЬНИЙ ІМІДЖ 
Сприйняття підприємства споживачами, яке склалося на поточний момент після 

комплексу рекламних та інших впливів  

НЕОБХІДНИЙ ІМІДЖ 
Утворюється на стику бажаного і реального іміджу і являє собою таке сприйняття 

підприємства його споживачами, яке дійсно підвищує ефективність досягнення ключових 
результатів 

Рис. 1.  Сукупність складових іміджу підприємства та їх сутність 
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Надзвичайно важливими є зміни, що відбулися в споживчому товаристві з 
початку XXI століття. Потреби споживачів зазнали перехід від матеріалістичної 
потреби в комфорті і безпеці до більш високого рівня особистого задоволення.  

Споживачі використовують товари або користуються послугами не тільки 
з практичних міркувань, але також, наприклад, щоб продемонструвати 
соціальний статус, становище в суспільстві, показати свої почуття або 
висловити громадську позицію. Надзвичайно важливим в таких умовах стає 
збіг споживчих цінностей з цінностями виробника.  

Необхідність встановлення міцних відносин з споживачами стає особливо 
очевидною в промисловому маркетингу, одна зі специфічних рис якого - 
обмежене коло потенційних покупців. Підприємства усвідомили, що знайти 
нових покупців набагато складніше і дорожче, ніж зберегти існуючих [1,5].  

В таких умовах при формуванні іміджу підприємства провідна роль має 
відводитися концепції маркетингу відносин, оскільки міцні відносини 
споживачів із брендом є основою формування марочного капіталу і позитивної 
ділової репутації підприємства.  

Принципово важливим стає ціннісний аспект. Для формування 
позитивного іміджу підприємству важливо бути в курсі не тільки тієї ролі, яку 
відіграє його продукція з точки зору функціональної цінності, але також в силу 
її цінності емоційної або символічної. Необхідно вивчити внутрішню 
мотивацію споживачів, яка відображатиме їх ціннісні орієнтації та купівельну 
поведінку. Відображення цінностей споживачів в іміджі підприємства доцільно 
здійснювати за допомогою візуалізації. Візуалізація цінностей дозволяє 
споживачу зрозуміти особливості підприємства, його відмінності від інших 
підприємств даної галузі та в подальшому може стати унікальною перевагою 
перед конкурентами. Основою візуалізації є тестування, вивчення і 
експериментування з найпростішими прототипами продуктів, (так званими 
мінімальними життєздатними продуктами - mvp) [2].  

Однак основоположний концептуальний інструмент для супроводу цього 
процесу донедавна був відсутній. Не було практичного інструменту, який би 
допомагав бізнесменам схематично зображати, продумувати, обговорювати, 
тестувати і змінювати запропоновану компанією цінність продуктів та послуг 
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відповідно до потреб своїх клієнтів. Ми на основі стратегії відомих бізнес – 
моделей [2] розробили Канву цінності продукту/послуги, яка допомагає 
проектувати, тестувати і формувати пропоновану споживачам цінність більш 
структурованим і продуманим методом. Деталізація варіанта Канви цінностей, 
що складається з восьми блоків, представлена в табл.1. [7,8].  

Загальна криза виявила проблеми, які слід врахувати в умовах формування 
іміджу підприємства. Подальша орієнтація на споживача означає не тільки 
вивчення і перепрофілювання внутрішнього маркетингу, а й оптимальних 
потреб, що пропонуються ринком. У цьому сенсі аналіз світового досвіду 
використання різних образів при формуванні іміджу в умовах інноваційного 
типу розвитку надає безцінну інформацію і є унікальним інструментом 
дослідження сприйняття іміджу споживачами саме інноваційних товарів і 
послуг.  

Таблиця 1 

Етапи та сутність Канви цінностей споживача 
Мета Канви Допомога у розробці цінностей,що пропонуються та відповідають потребам і 

завданням споживачів конкретного підприємства і дозволяють їм вирішувати 
свої проблеми. Це те, що в контексті стартапів називають відповідністю 
продукту ринку або відповідністю рішення проблеми. Канва пропонованої 
цінності допомагає застосовувати більш систематичний підхід до досягнення цієї 
відповідності  

Задачі 
споживача  

Задоволення проблеми або потреби, вирішення певної соціальної задачі, 
досягнення певного емоційного стану (естетика, добре самопочуття, безпека), 
повне та ефективне задоволення основних потреб 

Негативні 
емоції 
споживача 

Цінова політика, відсутність цінового «коридору» на певний товар, низька власна 
платоспроможність, відсутність етики, деонтології та культури обслуговування, 
наявність фінансових, соціальних, технічних ризиків, недовіра до змін 

Переваги для 
споживачів 

Функціональні, соціальні вигоди, позитивні емоції та економія (часу, грошей, 
зусиль), підвищення  якості продукції при колишньому рівні ціни, дизайн 
підприємства, гарантії конкретних функцій, стимулювання (знижки, дисконтні 
картки, накопичувальна система, виграші, подарунки 

Продукти та 
послуги  

Асортиментна політика, політика формування попиту та стимулювання збуту, 
політика, спрямована на задоволення функціональних, соціальних, емоційних 
потре та в цілому – основних потреб споживача  

Створення 
цінності 

Продукти  (послуги) знижують негативні емоції, небажані витрати або ситуації, а 
також ризики, які несе або може нести споживач до, під час і після відвідування 
підприємства 

Джерела 
переваг 

Визначення як продукти та послуги створюють переваги для споживача, як вони 
створюють додаткову вигоду, яку очікує, бажає або був би здивований отримати 
споживач, включаючи функціональне застосування, соціальні переваги, 
позитивні емоції і економію 

Змагання за 
клієнтів 

Асортимент, ціна, продуктивність, якість обслуговування 
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Принципово важливим є збір найповнішої інформації про приклади 

іміджевих рекламних кампаній різних країн. Наявність комплексної бази даних 

дає можливість побудови репрезентативної вибірки і гарантує високий ступінь 

точності результатів дослідження. В рамках дослідження було зібрано та 

проаналізовано 50 прикладів рекламних кампаній, які проводилися відомими 

супермаркетами м. Вінниці. З метою аналізу вихідної інформації було 

проаналізовано класифікатор рекламних кампаній, який використовують 

роздрібні підприємства. Визначено, що основними є: товарна реклама 

(інформує покупця про особливості і достоїнства товарів і послуг; пробуджує 

до них інтерес) та престижна (фірмова, корпоративна), яка представляє гідність 

фірми, що вигідно відрізняють її від конкурентів. Досить новим видом на 

рекламному ринку України стала соціальна реклама, мета якої - змінити 

ставлення споживачів до якої-небудь проблеми, а в довгостроковій перспективі 

- виробити нові соціальні цінності. Предметом соціальної реклами є ідея, яка 

повинна володіти певною соціальною цінністю [3].  

Практика показує, що в одному рекламному заході, як правило, цілі 

перетинаються. У цьому всі цілі реклами можна об'єднати в три групи. У першу 

групу входять цілі, які формують імідж фірми. У другу групу можна включити 

цілі, які відносяться до стимулюючої реклами. Третю групу складають цілі, які 

дозволяють за допомогою рекламних засобів забезпечити стабільність як в 

реалізації товарів, так і у відношенні споживачів до фірми. У практиці 

рекламування виділяють такі основні рівні впливу реклами на споживача: 

когнітивний, що визначає основні напрямки дії реклами (передача інформації), 

його сутність полягає у передаванні певного обсягу інформації, сукупності 

відомостей про продукт, фірму, їхні характерні ознаки тощо; афективний 

(формування ставлення), метою якого є перетворення інформації в систему 

установок, мотивів та принципів одержувача рекламного звернення.  

До прийомів формування ставлення належать часте повторення одних і тих 

самих аргументів, наведення логічних доводів, формування прихильних 

асоціацій; сугестивний (навіювання), результатом навіювання може бути 
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переконаність, сформована без логічних доведень та конативний (визначення 

поведінки), який реалізується в «підштовхуванні» споживача до певних дій, які 

йому підказуються.  

Для аналізу образів, що використовуються підприємством  та з метою 

виявлення найбільш ефективних з них з точки зору впливу на споживачів і 

формування позитивного корпоративного іміджу розроблена двовимірна 

матриця, що класифікує інформаційну базу дослідження залежно від об'єктів і 

засобів рекламування. На основі матричного аналізу виділені ключові тренди 

використання рекламних образів для формування іміджу:  

1. «Пасивне» використання образів товарів і послуг. Такі образи беруть 

участь в процесі формування іміджу опосередковано, виконуючи утилітарну 

функцію «прикраси» іміджевої кампанії. По даному напрямку є достатня база 

практичних напрацювань з повним методологічним забезпеченням.  

2. Громадські організації активно використовують різноманітні образи в 

рекламі. Однак для них основною метою залишається захист навколишнього 

середовища, і лише побічно просування іміджу.  

3. З початку нового сторіччя намітилися процеси глибинної інтеграції 

природно-екологічних образів в процес формування іміджу, з впровадженням 

їх у всі елементи фірмового стилю, при побудові комунікації зі споживачем і 

ЗМІ.  

Світовий досвід використання природно-екологічних образів в процесі 

формування іміджу показує, що такі фактори як нерозвиненість методологічної 

бази, відсутність достатнього досвіду і розрахункових методик і, як наслідок, 

пов'язана з цим певна ступінь ризику отримання непрогнозованих результатів 

стають стримуючим фактором навіть для великих міжнародних компаній і 

брендів. В Україні включення природно-екологічних образів в план по іміджу 

деякими компаніями носить скоріше експериментальний, ніж доказовий 

характер [4 – 6]. 

Отже, основною метою створення позитивного іміджу є отримання довіри 
та лояльності клієнтів до підприємства, при цьому встановлено,що основою 
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формування іміджу є комплексна політика підприємства, яка включає високі 
стандарти якості продукції, візитні картки співробітників, фірмовий стиль 
одягу, ефективну асортиментну та цінову політики. Імідж підприємства 
формується на основі багатофакторної оцінки, яка є сукупністю трьох 
складових, а саме: бажаного іміджу, реального іміджу та необхідного іміджу, 
Побудована Канва цінності продукту/послуги, яка допомагає проектувати, 
тестувати і формувати пропоновану споживачам цінність більш 
структурованим і продуманим методом.  
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Почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної 

громадянської позиції у молодого покоління, враховуючи нові суспільно-

політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з 

російською агресією, нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу і 

розглядаються як з політичної, так і громадської точки зору.  

Ключові слова: виховання, освіта, патріот, патріотизм,політика. 

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню 

народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 

трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури 

особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні 

пріоритету прав людини. Суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, 

свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для 

зростання добробуту народу. Суспільства, яке є єдиним дієвим механізмом 

розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з 

одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого – взаємодоповнює 

її, реалізуючи свої  розвивальну і контролюючу функції [1]. 

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і 

держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими 

громадянами – патріотами,  здатними забезпечити країні гідне місце в 

цивілізованому світі,  і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до 

Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для  вільного 

саморозвитку і збереження індивідуальності, і суспільства, яке зацікавлене в 

тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної 

самосвідомості здійснювався на моральній основі.  
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Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом 

становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної 

держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є 

серцевиною української національної ідеї.  При цьому важливо, щоб 

об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, 

розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського 

суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою 

чергу мають лежати в основі патріотичного виховання. 

Дана проблематика висвітлена у роботах таких українських науковців як 

Берченко Г., Дзюба І., Кафарський В., Кремень В., Марковець В., Петрів Г., 

Пірен М., Чупрій Л. 

Науковий підхід до процесу формування особистості громадянина України 

передбачає, що дія загальних закономірностей розвитку громадянськості 

опосередковується впливом конкретно-історичних умов життєдіяльності даного 

суспільства загалом і кожного з його членів зокрема. Конкретно-історичний 

підхід допомагає збагнути й сформулювати специфічні, найбільш актуальні на 

даному етапі розвитку українського суспільства завдання національно-

патріотичного виховання, а саме: усвідомлення громадянами України 

необхідності державотворчих процесів у поєднанні з розбудовою 

громадянського суспільства, формування в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості Батьківщині й водночас відчуття належності до світової 

спільноти [2]. 

Аналізуючи сутність патріотичного  виховання, слід відзначити, що воно  

включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. 

Головною складовою патріотичного виховання є формування у молоді любові 

до рідної країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім 

соціальним оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв, 

обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді приділяють 

органи державної влади, які здійснюють його переважно через формування 
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готовності до захисту Вітчизни, поваги до чинного законодавства та засад 

демократичної, правової держави, поваги до української історії, видатних 

пам’яток культури. 

Реалізація патріотичного виховання здійснюється через ряд етапів. 

Дослідник О.Вишневський виділяє три етапи: 

I етап. Формування раннього етнічного самоусвідомлення, яке 

розпочинається в родині шляхом передачі традицій та обрядів; 

II етап. Національно-політичне самоусвідомлення, яке відбувається під 

впливом усвідомлення соціального життя, вивчення історії та культури. 

Молода людина починає  замислюватися над долею своєї нації, у неї 

формується почуття поваги до рідної країни, почуття національної гідності; 

III етап. Державно-політичного самоусвідомлення. Передумовою 

успішного становлення державного патріотизму є почуття  причетності до своєї 

нації і розбудова власної державності. В умовах єдиної держави формується 

політична нація як єдність всіх громадян країни незалежно від їх етнічної 

приналежності. Тому патріотами стають не лише  етнічні українці, а  й 

представники інших етнічних груп, що проживають на теренах України і 

турбуються про її благо [6, с. 97]. 

Філософська наука переконливо довела, що цілі людської діяльності 

завжди визначаються тими об’єктивними умовами, в яких живе і діє людина. 

Тому для правильного формулювання цілей навчання і виховання молодшого 

покоління потрібно виходити з тих умов, за яких воно буде жити в 

майбутньому [5]. 

Тлумачний словник української мови визначає мету як "те, що хтось 

намагається осягнути, здобути, до чого прямує", а ціль – це "місце, пункт, в 

який треба влучити, стріляючи з чого-небудь або кидаючи чим-небудь, те, до 

чого прагнуть, намагаються досягти, мета" (там само) [5]. 

Ціль патріотичного виховання – це кінцевий результат діяльності, тому це 

поняття за обсягом менше, ніж мета навчання, і входить у мету як її складова, 
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воно вужче за змістом, а отже, конкретніше, ніж мета виховання. Влучити в 

ціль – у переносному значенні означає одержати точний, конкретний і 

передбачуваний, запланований результат [5].  

Так, головною метою національно-патріотичного виховання є створення 

людини патріота, яке можливе через досягнення таких цілей як:  

1) набуття молодим поколінням соціального досвіду;  

2) успадкування духовних надбань українського народу;  

3) досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;  

4) формування у молоді, незалежно від національної приналежності, 

рис громадянина Української держави;  

5) розвитку духовності, моральної художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури особистості; 

6) забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними здібностями, потребами на основі патріотичного виховання 

протягом життя [3]. 

Цілі національного виховання конкретизується через систему виховних 

завдань, провідними з яких є такі: 

− забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів; 

− відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на 

«усередненого» вихованця; 

− формування національної свідомості і людської гідності, любові до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку 

держави, готовності її захищати; 

− виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів; 

− забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

старших, культури та історії рідного народу; 
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− формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її 

вживання в повсякденному житті; 

− виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

− утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 

справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей; 

− культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги 

до жінки, любові до рідної землі; 

− забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона й зміцнення 

їх фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

− формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних 

стосунків; 

− забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток 

естетичних потреб і почуттів; 

− вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності 

гармонії її відносин з природою; 

− прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 

індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською 

відповідальністю; 

− спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності [3]. 

Виховання дітей і молоді у будь-якому регіоні України в кінцевому 

рахунку переслідує одні й ті ж стратегічні педагогічні цілі, ґрунтується на 

одних і тих же принципах і теоретико-методологічних засадах. Разом із цим у 

процесі виховання враховують регіональні й етнографічні особливості. 

Ефективність впливу держави на процес національного патріотичного 

виховання молоді, формування патріотизму у громадян і молоді залежить від 
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узгодженої взаємодії його суб’єктів, від впливу об’єктивних факторів на макро 

рівні – успішного і стрімкого реформування суспільства. Життя демонструє, що 

саме світоглядні і моральні соціальні цінності покликані наповнити утворений 

духовний вакуум: спрямованість до незалежної української держави – сильної, 

демократичної, європейської, процвітаючої, могутньої. 

Тому при формуванні механізмів впливу держави на процес національно-

патріотичного виховання молоді на регіональному рівні, слід виходити з того, 

що вони, як і в цілому загальнодержавні, є надзвичайно мінливі у часі, а також 

брати до уваги чинники, що впливають на ефективність здійснення державної 

молодіжної політики [7]. 
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У статті розглянуто методи діагностики та конкурентоспроможності 

підприємства і його продукції. Досліджено ряд аналітичних методів і моделей, 

які можуть бути корисними при діагностиці конкурентоспроможності 

підприємства і його продукції. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, діагностика, портфельний аналіз, 

інновації, конкурентоспроможність підприємства, стратегії. 

Для функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства необхідна система оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, яка б врахувала інтереси інвесторів, 

підприємств, споживачів, держави. Економічна нестабільність країни не дає 

ефективно розвиватися підприємницькій діяльності, заважає формуванню 

малого та середнього бізнесу, що, в свою чергу, негативно впливає на 

стабільність економіки. Для визначення положення підприємства на ринку 

необхідна оперативна та об’єктивна методика оцінки конкурентоспроможності 

підприємства та ефективності використання конкурентоспроможності 

підприємства. Діагностика конкурентоспроможності підприємства і його 

продукції припускає оцінку ключових дій на нинішній і майбутній стан 

підприємства через визначення мети, завдань, очікувань, повноважень; 

зовнішньої обстановки; внутрішніх ресурсів. 

Мета діагностики конкурентоспроможності підприємства і його продукції 

– виявлення погроз і можливостей зовнішнього середовища, а також сильних і 

слабких сторін підприємства. Добре проведена бізнес-діагностика діяльності 

підприємства дає реальну оцінку його ресурсів і можливостей, є відправною 
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точкою розробки стратегії підприємства. Разом з тим стратегічний менеджмент 

неможливий без глибокого розуміння конкурентного оточення, в якому працює 

підприємство, що припускає здійснення маркетингових досліджень. 

Останніми роками питання оцінки конкурентоспроможності та розробки 

систем управління нею розглянуто в роботах вітчизняних та російських вчених: 

Л. Абалкін, О. Аверіна, М. Баканов, С. Барнгольц, І. Бланк, В. Геєць,                

О. Гетьман, С. Глаз’єв, А. Градов, Н. Євдокимова, В. Забродський, Е. Іонін, 

В. Ковальов, Л. Костирко, Т. Косянчук, В. Лук’янова, А. Муравйов, 

О. Олексюк. Достатньо глибоко досліджували питання діагностики 

підприємств такі зарубіжні вчені як П. Друкер, С. Паркінсон, М. Мескон, 

Дж. Ван Хорн, Ф. Хедоурі, Ф. Тейлор, А. Файоль, Л. Якокка та інші. 

Незважаючи на велику кількість ґрунтовних досліджень управління 

діагностикою підприємства, багато питань залишаються не розкритими. 

Зокрема, недостатньо досліджено методологічне та методичне забезпечення 

діагностики конкурентного середовища.  

Метою статті є дослідження та визначення сутності, етапів, методів 

проведення діагностики та конкурентоспроможності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства розглядається як здатність 

підприємства (реальна чи потенційна) проектувати, виготовляти та 

реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, а також цілеспрямовано 

взаємодіяти з ринковим оточенням. 

Дослідження конкурентоспроможності як відносної характеристики 

базується на теорії конкурентної переваги, розробленій М. Портером. Під 

конкурентною перевагою розуміється відмінність процесу функціонування і 

розвитку підприємства порівняно з іншими аналогічними підприємствами, що 

забезпечує успіх у конкуренції. Конкурентна перевага підприємства 

визначається тим, наскільки чітко воно може організувати всю систему. Всі 

конкурентні переваги підрозділяються на дві групи[1]. 
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1. Переваги нижчого порядку. Вони базуються на вартості чи доступності 

факторів виробництва, ресурсному забезпеченні. Конкурентні переваги цього 

класу, як правило, не є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства. За 

певних умов вони можуть бути легко відтворені конкурентами з відносно 

невеликими витратами у стислий термін і не гарантують стабільного стану на 

ринку. 

2. Переваги вищого порядку є наслідком цілеспрямованої діяльності 

підприємства і, як правило, пов'язані зі значними витратами, не можуть бути 

відтворені за короткий термін Значення переваг вищого порядку полягає в 

тому, що вони не тільки дозволяють підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства, але й забезпечують можливість 

збереження на тривалий період часу досягнутих конкурентних позицій. 

Найбільш типовими причинами інновацій, що дають конкурентні переваги 

підприємству, є: нові технології, нові або змінені запити покупців, поява нового 

сегмента галузі, зміна вартості або наявності компонентів виробництва, зміни у 

законодавстві або урядовій політиці. 

Учені і практики розробили ряд аналітичних методів і моделей, які можуть 

бути корисними при діагностиці конкурентоспроможності підприємства і його 

продукції. Найбільш відомі серед них матриці портфельного аналізу: 

Бостонської консультаційної групи (БКГ), SWOT, консультаційних фірм 

McKincey, Arthur D. Little[4] 
Методи портфельного аналізу діяльності підприємства (по аналогії з 

розміщенням капіталів у фінансовій сфері) розроблені в 60-і роки ХХ століття 

для вирішення завдань стратегічного управління на корпоративному рівні і 

є одними з небагатьох спеціалізованих методів стратегічного менеджменту. 

Теоретичною базою портфельного аналізу є концепція життєвого циклу товару. 

Портфельний аналіз призначений для вирішення наступних проблем[6]: 

1) узгодження стратегій бізнесу або стратегій господарських підрозділів 

підприємства. Він покликаний забезпечити рівновагу між господарськими 

підрозділами з швидкою віддачею і напрямами, що готують майбутнє; 
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2) розподіл кадрових і фінансових ресурсів між господарськими 

підрозділами; 

3) аналіз портфельного балансу; 

4) встановлення виконавчих завдань; 

5) проведення реструктуризації підприємства (злиття, поглинання, 

ліквідація і інші дії по зміні управлінської структури підприємства, 

розширенню або скороченню бізнесу). 

Головними перевагами портфельного аналізу є можливість логічної 

структуризації і наочного віддзеркалення стратегічних проблем підприємства, 

відносна простота представлення результатів, акцент на якісні сторони аналізу. 

У всіх матрицях портфельного аналізу по одній осі визначається оцінка 

перспектив розвитку ринку, по іншій – оцінка конкурентоспроможності 

господарських підрозділів підприємства. 

Зазвичай процес портфельного аналізу йде по одній схемі. 

1. Всі види діяльності підприємства (асортимент продукції) розбиваються 

на стратегічні одиниці бізнесу. 

2. Визначається відносна конкурентоспроможність цих одиниць бізнесу і 

перспективи розвитку відповідних ринків. 

3. Розробляється стратегія кожної одиниці (бізнес-стратегія) бізнесу, і 

одиниці бізнесу зі схожими стратегіями об'єднуються в однорідні групи. 

4. Керівництво оцінює бізнес-стратегії всіх підрозділів підприємства з 

погляду їх відповідності корпоративній стратегії, порівнюючи прибуток і 

ресурси, потрібні кожному підрозділу. На основі такого порівняльного аналізу 

можливе ухвалення рішень про коректування стратегій бізнесу 

Портфельні матриці дозволяють узагальнити результати розробки стратегії 

і представити їх в наочній формі, хоча вони вимагають повної і надійної 

інформації про стан ринку, про сильні і слабкі сторони підприємства і його 

основних конкурентів. Побудова портфельних матриць припускає проведення 

великої роботи по сегментації ринку, по збору інформації, яка може бути 

відсутньою в явному вигляді. 
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Головний недолік портфельного аналізу полягає у використанні даних про 

поточний стан бізнесу, які не завжди можна екстраполювати в майбутнє. 

Відмінності методів портфельного аналізу полягають в підходах до оцінки 

конкурентних позицій стратегічних одиниць бізнесу і привабливості ринку. 

SWOT-аналіз дозволяє визначити негативні й позитивні фактори, що 

впливають на діяльність підприємства як із зовні, так і з середини, допомагає 

правильно оцінити можливості, які відкриваються перед компанією в 

майбутньому. 

SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має певні переваги:  

1) систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають 

на процес стратегічного планування;  

2) можливість визначити конкурентні переваги підприємства та 

сформувати стратегічні пріоритети;  

3) можливість періодично проводити діагностику ринку та ресурсів 

підприємства. 

Поряд з позитивними характеристиками SWOT-аналіз має й недоліки: 

суб’єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища та погана адаптація до середовища, що постійно змінюється. Тому 

SWOT-аналіз на молокопереробних підприємствах має проводитися 

періодично, не менш ніж один раз на рік. 

Якісно виконаний SWOT-аналіз дає можливість виявити максимальну 

кількість проблем на підприємствах. Ці проблеми беруть за основу для 

розробки стратегії підприємств. 

SWOT-аналіз зазвичай проводиться у такому порядку: визначаються цілі 

підприємства та критерії успіху; виявляються сильні сторони підприємства (S), 

слабкі сторони (W), можливості (О) та погрози (Т); формується на базі аналізу 

стратегія підприємства та розробляються заходи для реалізації обраної 

стратегії; регулярно проводиться контроль та оцінка результатів[5]. 

На основі узагальнення застосовуваних наукових принципів і підходів до 

вивчення конкурентоспроможності підприємства виділено основні її складові: 
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конкурентоспроможність продукції, потенціал підприємства, ринкова 

активність. Зазначені характеристики є взаємопов’язаними та взаємодіючими 

об’єктами управління, поєднання результатів досягнення яких в цілісну 

систему сприяє забезпеченню такої властивості підприємства, як здатність його 

до існування на ринку. 

Отже, загалом конкурентоспроможність відбивається як комплексна 

системна категорія, що включає ознаки і результату і процесу та інші. 

Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як комплексна 

порівняльна характеристика, яка відображує ступінь переваги сукупності 

оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на 

певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності 

показників конкурентів. Функціонування підприємств на ринку залежить від 

своєчасного реагування на зміни їх конкурентоспроможності, що містить у собі 

складний комплекс характеристик.  
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У статті охарактеризовано особливості сучасного розвитку менеджменту 

підприємства. Виділено основні чинники впливу на особливості менеджменту. 

Розглянуто відмінності між функціями традиційного та сучасного 

менеджменту. Визначено роль персоналу в системі управління підприємством. 
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На сьогоднішній день для успішного функціонування підприємств на 

ринку необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані не лише з 

процесом управління виробництвом, а й з управлінням діяльністю 

підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, методів, інструментів 

в менеджменті підприємства для забезпечення його функціонування в 

конкурентному ринковому середовищі є головною складовою успіху як на 

внутрішньому ринку так і на зовнішньому. Дослідження і вдосконалення 

системи управління, як в рамках окремого підприємства, так і держави в цілому 

сприяє швидкому та ефективному впровадженні нових механізмів управління, 

які відповідають сучасним потребам. Проблема розвитку сучасного 

менеджменту в Україні є досить актуальною і являє собою безперервний пошук 

нових способів зробити свою компанію більш конкурентоспроможною на 

світовому ринку управління. Визначення особливостей сучасного менеджменту 

дозволить підприємствам не лише ефективно працювати, а й розширювати свої 

можливості та досягати нових цілей. 

Питанню досліджень особливостей розвитку менеджменту підприємства в 

сучасних умовах присвячені праці багатьох українських вчених: Захарчин Р., 
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Зозульов О., Писаренко Н., Длігач А., Йолкін Д., Конова Л., Маркіна І., 

Власенко В., Сторожилова У. та ін. Проте, дана тема продовжує залишатись 

актуальною та потребує подальших досліджень. 

Метою даної статті є опрацювання теоретичних і методичних основ та 

дослідження особливостей розвитку менеджменту підприємства в сучасних 

умовах господарювання. 

Менеджмент – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та 

закономірності, чіткі правила й технології. Менеджмент має справу з 

людськими спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, 

традиціями, життєвими цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною 

мораллю тощо. За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного 

перетворюється на високоорганізоване й ефективне [5, c. 45]. 

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на 

українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних 

надбань, оскільки це дає змогу досягнути ефективної побудови організації, 

знизити трудомісткість управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату 

управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх 

працівників на досягненні поставлених цілей. Підприємці розглядають 

менеджмент не тільки як управління виробничими процесами, але і як 

цілеспрямоване формування і розвиток культури підприємства, розвиток 

всередині організації таких інститутів, як довіра і творча атмосфера 

продуктивної групової роботи, використання досвіду інших установ, тобто 

межі традиційного менеджменту розширюються. 

Суть сучасного менеджменту як науки, полягає в двоїстому характері її 

трактування. З однієї сторони менеджмент опирається на конкретні правила, 

підпадає під дію суто об’єктивних законів та закономірностей, а з іншої 

стикається з людськими спільнотами, які мають кардинальні відмінності, котрі 

полягають у існуванні різних соціальних інститутів, відмінних традиціях, 

неоднаковій шкалі життєвих цінностей (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні завдання сучасного менеджменту підприємства 

 

Менеджмент розвивається відповідно до законів і закономірностей 

розвитку суспільства та економіки, а в практичній площині реалізовується під 

впливом тенденцій, реалій сьогодення. Сучасні тенденції в розвитку 

менеджменту проявилися уже у поділі менеджменту на різні види: менеджмент 

персоналу, інноваційний, інформаційний, креативний, маркетинговий, 

глобалізаційний та інші [1, c. 66].  

Основними чинниками, які впливають на зміни особливостей 

менеджменту є стійка глобалізація та високі темпи зростання ІТ - технологій. 

Процеси глобалізації суспільного життя, що відображають постійно зростаючу 

взаємозалежність країн і регіонів, стають головним чинником, що визначає 

розвиток теорії та практики сучасного менеджменту в Україні. 

Глобалізація - складний, багатогранний процес, який охоплює усі сторони 

суспільного розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалежності країн світу в 

результаті формування єдиного всесвітнього господарського простору                

[4, c. 194]. 
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Глобалізація вимагає від керівників переглянути власні погляди на процес 

управління. По-перше, необхідно спочатку зосередити свою увагу не на 

повноваженнях, а саме на відповідальності. Менеджеру необхідно навчитись не 

тільки керувати підлеглими, але й бути для них лідером та віповідати за свої дії. 

Тому важливою умовою є те, що кожен керівник повинен, в першу чергу, стати 

міні-бізнесменом, лідером який управляє технологічними потоками, а не 

орієнтуватися лише на інструкції, розпорядження та покарання.  

Процеси, що відбуваються в суспільстві, вплинули і на трансформацію 

функцій менеджменту та появу нових, а інформаційно-комунікаційні технології 

стали основним механізмом, що стимулює нові підходи до технології 

менеджменту [1, c. 66]. 

Сучасний менеджмент в значній мірі відрізняється від традиційного 

менеджменту. Так, традиційний менеджмент виходить з уявлення процесу 

управління у вигляді виконання ряду функцій, що включають планування, 

організацію, координацію, мотивацію та контроль. Розглядаючи менеджмент 

теперішнього часу до даних функції іноді додають і інші: 

- організація (як функція управління) – визначення того, як повинні бути 

досягнуті цілі, ким і коли, розподіл робіт між виконавцями; 

- лідерство – керівництво та мотивація персоналу, вирішення конфліктних 

ситуацій; 

- підбір і розстановка кадрів персоналу – вироблення і проведення кадрової 

політики організації. 

Також, слід зауважити, що сучасний менеджмент включає в себе  ряд 

особливостей (рис. 2), які дозволяють здійснювати певний вплив на 

управлінський об'єкт для досягнення поставлених завдань та є доповненням до 

функцій менеджменту [5, c. 46-47]. 
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Рис. 2. Взаємодія та особливості менеджменту підприємства  

в сучасних умовах 

 

Українська модель сучасного менеджменту знаходиться на стадії 

формування і має також певні  негативні сторони, серед яких можна виділити:  

− гостра потреба в висококваліфікованих кадрах;  

− нехтування довгостроковим плануванням управління;  

− невміння імпортувати нові технологічні прийоми; 

− не відповідний професійний рівень директорів підприємств;  

− низька корпоративна культура [2, c. 44].  

Тобто, в  сучасних організаціях усе більшого значення набуває діяльність 

керівників – менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню 

підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та 

результативних стратегій.  Адже на сьогоднішній день основним фактором 

конкурентоздатності підприємницької структури, її життєздатності і 

процвітання є якість персоналу і його ставлення до праці, тобто рівень 

професіоналізму і творчості працівників. Саме персонал відіграє вирішальну 

роль у процвітанні, коли матеріальні ресурси достатні і загальнодоступні, а 

технологія і методи управління ними не становлять особливо складної системи. 

Професіоналізм, прогностичні якості, інтуїція працівника в умовах хиткого 

зовнішнього середовища визначають цінність і результативність прийнятих 

рішень.  
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Таким чином, якими б не були новітні технології та інноваційні ідеї, вони 

ніколи не будуть ефективними і приносити максимальну користь без високої 

продуктивності, роботи належної підготовки, підвищення кваліфікації кадрів та 

якісного процесу управління. Управління людськими ресурсами дозволить 

підприємству сформувати висококваліфікований і мотивований трудовий 

колектив і, як наслідок, отримати конкурентні переваги на ринку [3, c. 74]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку світової економіки основні принципи 

управління підприємствами істотно змінилися. Інноваційний розвиток, а також 

інтеграція економіки України в світову економіку вимагає детального 

перегляду та аналізу нинішніх концепцій менеджменту підприємств України. В 

даний час існує тенденція збільшення економічної невизначеності 

навколишнього середовища. Тому, менеджери стикаються з серйозними 

проблемами. Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації 

стратегії розвитку персоналу. Ідеться про старанний підбір кадрів, високий та 

однорідний рівень їхньої кваліфікації, високу моральність. Розвиток персоналу 

повинен пов'язати професійно- кваліфікаційну модель робочих місць з моделлю 

особистих та ділових рис людини, поступово формувати свідому активну 

відповідальну особистість, відродити справжній демократизм у відносинах між 

виконавцями і керівниками. 

Щоб забезпечити успіх компанії на сучасному ринку, необхідним є 

реагування на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі організації, це 

дозволить компанії стати конкурентоспроможною. Важливими знаннями, 

якими потрібно володіти – це особливості українського менеджменту, а також 

управління і формування підходів до їх удосконалення. 
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У статті представлено результати теоретичного аналізу оцінки системи та 

основних підходів до вивчення звільнення та плинності персоналу, розглянуто 

поняття плинності з точки зору економіки, менеджменту, психології. Певну 

увагу приділено аналізу управлінського підходу до процесу і особливостей 

сучасного процесу звільнення персоналу, та зміст управлінського рішення, щодо 

процедури вивільнення працівників. 

Ключові слова: плинність персоналу, персонал організацій, різновиди 

плинності, звільнення, система вивільнення, скорочення персоналу. 

Важко сперечатися з тим фактом, що персонал організації є основним 

ресурсом компанії. Сьогодні більшість керівників переконалися у важливості 
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питань кадрової політики, оскільки якою б гарною не була ідея, втілюють її в 

життя співробітники організації. І тільки вдало підібраний трудовий колектив, 

команда однодумців здатні реалізувати стоять перед компанією серйозні 

завдання. 

Однією з важливих і складних проблем управління є забезпечення 

стійкості при функціонуванні підприємств і організацій в умовах економічної 

кризи і зниження тим самим негативних ефектів феномена циклічності. 

Сьогодні нестійкість розвитку економіки безпосереднім чином проявляється у 

зростанні плинності персоналу організацій усіх видів і форм власності [3]. 

Плинність залежить від безлічі факторів (специфіки бізнесу, 

територіального розташування фірми, стадії розвитку компанії, кваліфікації, 

освіти та віку працівника), тому кожна компанія визначає свій ідеальний рівень 

змінюваності персоналу. 

У великих містах з великим ринком праці середні норми за всіма галузями 

варіюються від 10% до 20%. А в невеликому провінційному місті цей показник 

може скласти всього 5% тільки тому, що в даній місцевості набагато менше 

можливостей знайти іншу роботу. 

Відрізняється відсоток норми і для різних рівнів персоналу: для 

управлінської ланки плинність не повинна перевищувати 5%, для лінійного 

персоналу 10-30%, для некваліфікованої персоналу - 80%. Помічено, що чим 

нижче кваліфікація, тим більше прагнення до зміні місця роботи. 

І все ж норма плинності кадрів залежить не стільки від якихось стандартів, 

скільки від кадрової стратегії компанії. Практика показує, що основна причина 

звільнення - незадоволення працівників своїм становищем [8]. 

Науковці розглядають плинність як безперервний рух персоналу та 

намагаються дати класифікацію руху, визначити його особливості та різновиди. 

Вони конкретизують поняття плинності персоналу новими визначеннями, а 

інколи використовують їх як тотожні та навіть заміняють їх в літературі одне 

одним. Такі поняття, як рух персоналу, мобільність персоналу, просування 



464 
 

кадрів, рухливість, дуже часто використовуються як синоніми, однак, при 

детальнішому вивченні, ми прийшли до висновку, що кожне з цих понять 

значно відрізняється від інших. Проаналізуємо їх детальніше. 

Аналіз вітчизняної та закордонної літератури дозволив зробити висновок 

про те, що існує два основних підходи до розуміння плинності. Прихильники 

першого (широкого) підходу - Подоров Г.М., Лисак У. - розглядають плинність 

як рух робочої сили, який відбувається у всіх галузях економіки та не 

обмежують це явище рамками одного підприємства. Прихильники другого 

(вузького) підходу - Скавітін А.В., Бенетт Р., Щьокін Г.В. - розглядають процес 

плинності кадрів виключно на базі окремих підприємств[12]. 

На підставі проведеного аналізу автор вважає, що під плинністю кадрів 

доцільно розуміти складний, багатовимірний процес, що входить до складу 

загального руху трудових ресурсів в народному господарстві, частиною якого є 

індивідуальні неорганізовані переміщення працівників і який потребує розгляду 

з економічної, управлінської та психологічної точок зору. 

Рух персоналу, в наслідок звільнення - це поняття дуже широке, воно 

включає в себе кар'єрне зростання, перепідготовку персоналу і пов'язані з нею 

переміщення, мобільність і плинність персоналу. Зазначене поняття може 

використовуватися для абстрактних суджень, вступів, узагальнень, зведення 

його до більш вузького поняття «плинності кадрів» значно обмежує можливості 

його використання, що, з нашої точки зору, не є доцільним [8]. 

Для багатьох сучасних компаній висока плинність кадрів - одна з 

найактуальніших проблем. Тому важливо навчитися управляти системою 

звільнення та плинністю персоналу: виявляти її причини, вести статистику та 

вчасно вживати відповідних заходів. 

Якщо в компанії існує висока плинність кадрів, в наслідок системних 

заходів звільнення потрібно постійно шукати заміну звільненим 

співробітникам, проводити адаптацію і навчання новачків, вирішувати 

проблему спадкоємності і схоронності комерційної інформації. Компанії з 
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високою плинністю кадрів складніше формувати імідж привабливого 

роботодавця і створювати сприятливий клімат у колективі. Тому невипадково 

плинність персоналу - це один з основних показників, що характеризують 

ефективність системи управління людськими ресурсами в системі звільнення в 

компанії. 

Однак, незважаючи на запити практики, в науці ще не склалося цілісної 

концепції та технології управління цим процесом. У цьому зв'язку залишається 

актуальним питання пошуку шляхів оцінки та методів скорочення плинності 

персоналу. 

Основною причиною плинності в наслідок системних дій звільнення - 

невдоволення працівників своїм становищем. Зокрема, йдеться про 

незадоволеності заробітною платою, умовами і організацією праці; 

невирішеність соціальних проблем; віддаленість роботи від їхньої домівки; 

відсутності умов відпочинку, дитячих установ; стосунках із боку керівництва, 

претензії, нестійкості службове становище і неможливість зробити кар'єру. 

Отже, плинність кадрів пов'язана з лише з соціального і побутової не 

облаштованістю, але з труднощами самореалізації чи самоствердження. 

Чинники, викликають рух персоналу, різноманітні, мають різні джерела, сила 

їхнього впливу різна, мінлива і часто важко піддається кількісної оцінці. 

Їх можна розділити на групи: 

1) чинники, виникаючі на підприємстві (величина заробленої плати, умови 

праці, рівень автоматизації праці, перспектива професійного зростання.); 

2) особистісні чинники (вік працівників, рівень їхнього освіти, досвід праці 

та т.п.); 

3) чинники, зовнішні стосовно підприємству (економічна ситуація у 

регіоні, сімейні обставини, поява підприємств тощо.). 

Натомість, у кожному з цих груп можна назвати чинники, відмінні за 

силою і характерові їхнього впливу на мобільність працівників. Обставини, що 

зумовлюють плинність кадрів, може бути повністю керованими (умови праці та 

побуту), частково керованими (задоволеність колективом, взаємовідносинами, 

формами мотивації) некерованими (природно-кліматичні чинники). 
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Цілеспрямовано впливаючи на системні заходи звільнення, можна істотно 

знизити плинність. І тому застосовуються різноманітні заходи: технічні 

(вдосконалення техніки і технології, що покращують умови праці); 

організаційні (перебування кожного працівника найбільш відповідного йому 

місця, оскільки, наприклад, при відчутті незатребуваності і переобтяженості 

плинність збільшується); соціально-психологічні (надання додаткових пільг і 

гарантій, поліпшення внутрішнього клімату); культурно-побутові (підвищення 

рівня медичного обслуговування) [9]. 

Помічено, що попередній інструктаж знижує плинність кадрів, а відчуття 

незатребуваності чи переобтяженості її збільшує. Загальна система, щодо 

використання засобів звільнення створює умови плинності кадрів, що зменшує 

впевненість працівника, що може впливати на виробничі процеси. 

Співробітники сумлінніше і з великим внутрішнім бажанням виконають ту чи 

інший роботу, якщо їх самих повною мірою відповідатимуть ми за неї, 

дістануть змогу довести остаточно. Вдоволення приносить свобода у виборі 

темпу і черговості виконання завдання, можливість у процес свого, нового[4-7].  

Для управління процесами плинність кадрів важливого значення має 

збирання та аналізують інформацію про неї. Вважається доцільним насамперед 

збирати відомості про загальну кількість звільнених; про працівників з низької 

культури й високої кваліфікацією; зі стажем роботи менш 3 і більше 10 років; з 

професіональною, вищим та середнім спеціальному освітою. 

Суттєво різниться інтенсивність плинності в групах працівників з різними 

стажем для підприємства. Після трьох років для підприємства відбувається 

різке зниження інтенсивності плинності. Остання обставина пов'язано і з 

чинником віку, і з вадами адаптації. З іншого боку, важливим і те, що з що 

надходить працівника виникатимуть необґрунтовані очікування стосовно 

майбутньої роботі. Це можна пояснити і низької інформованістю кандидата, і 

тих, що наймач, прагнучи вигідніше подати свою підприємство, може завищити 

позитивні моменти, і занизити труднощі роботи у компанії. 
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2. Класифікація видів плинності кадрів. Існують різні види плинності 

кадрів за різними класифікаційними ознаками.  

За спрямованістю розрізняють внутрішньо організаційну та зовнішню 

плинність. Внутрішньо організаційна плинність пов'язана з трудовими 

переміщеннями всередині організації, зовнішня - з переміщеннями між 

організаціями, галузями і сферами економіки. За причиною звільнення можна 

виділити активну та пасивну плинність. Активна плинність - рух робочої сили, 

що обумовлений незадоволеністю працівника робочим місцем (умови праці, 

розмір компенсаційного винагородження, зміст праці). Пасивна плинність – 

плинність, що виникає внаслідок незадоволеності організації працівником 

(недотримання трудової дисципліни, незадовільні результати діяльності) [6]. 

Залежно від кількості співробітників, що залишають організацію, плинність 

поділяється на природну і зайву. Природна плинність (3-5% на рік) сприяє 

своєчасному оновленню колективу і не вимагає особливих заходів з боку 

керівництва та кадрової служби.  

Також в залежності від ступеня прогнозованості виділяють фактичну і 

потенційну плинність. Аналіз літературних джерел дозволив виявити, що в 

деяких випадках під плинністю кадрів розуміється явище, що спричиняє збитки 

народному господарству через стихійний, неорганізований рух робочої сили. 

Підставою для цього є істотна принципова відмінність між організованим і 

неорганізованим рухом працівників: якщо перший відбувається в 

організованому порядку, безпосередньо контролюється суспільством, яке 

визначає терміни і характер зміни трудової діяльності, то інший в значній мірі 

відбувається стихійно. Виходячи з цього буде доцільним доповнити існуючу 

класифікацію плинності кадрів за рахунок виділення класифікаційної ознаки 

«за ступенем організованості» та додавання таких її видів як організована та 

неорганізована [12]. До організованої плинності належить рух робочої сили, 

який контролюється державою через виконавчі органи, законодавство та 

державну службу зайнятості. До неорганізованої плинності належить рух 
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робочої сили, який відбувається без державного врегулювання, стихійно. 

Характеристикою неорганізованої плинності може бути рівень прихованого 

безробіття.  

Проблему плинності персоналу, на нашу думку, слід розв'язувати 

комплексно, застосовуючи розробки в усіх галузях. У разі необхідності вибору 

одного підходу значну перевагу отримає психологічний підхід, адже він 

діагностує та виявляє першопричини плинності: психологічні стани, думки, 

бажання, невдоволення людини, які й стимулюють працівника до активних дій. 

Також він виявляє настрої та тенденції в колективі, соціумі, що негативно 

впливають на працівника і водночас підвищують плинність персоналу. 

Порівняно з менеджментом та економікою, психологія намагається врахувати 

внутрішні стани звільненого та реакції соціуму на це явище. На відміну від 

менеджменту, який реагує відповідно до ситуації, чи економіки, яка констатує 

факт та підраховує збитки, психологія досліджує не тільки внутрішній світ 

працівника, а й зміни в ньому, відстежує зовнішні фактори, які впливають на 

внутрішній світ і мотивують людину до дій: чи то кваліфікованої праці, чи 

звільнення з робочого місця[10]. 

Таким чином, плинність персоналу за умови системного підходу відносно 

звільнення - безперервний рух великої кількості особового складу 

підприємства, багатовимірний процес, який зачіпає інтереси економіки, 

менеджменту, психології. Кожна з наук досліджує свій аспект плинності, 

виходячи з потреб та завдань, які ставляться перед ними. 

У рамках економічного підходу під плинністю персоналу розуміється 

сукупність звільнених працівників - за власним бажанням, за прогули й інші 

порушення трудової дисципліни, що визначається за допомогою формул. Він 

лише констатує проблему та показує її рівень у певній організації чи підрозділі, 

проте не висвітлює причини і фактори, що впливають на рівень плинності 

персоналу в організації, а також не враховує різновиди плинності. 

Менеджерський підхід досліджує різновиди плинності персоналу, 

розширює або звужує поняття, пропонує механічне розв'язання проблеми: 
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підвищення заробітної плати, кар'єрний ріст, зміна колективу, підвищення 

складності робочих завдань та ін. При цьому слід зауважити, що менеджмент 

лише реагує на існуючу проблему, а не намагається її усунути, тобто суть 

проблеми не зачіпається і залишається без змін. 

Психологічний підхід діагностує та виявляє першопричини плинності: 

психологічні стани, думки, бажання, невдоволення людини, колективу, 

соціуму, які й спричинюють плинність персоналу. За таких умов ми 

пропонуємо розглядати плинність персоналу як психологічне явище постійного 

масового відчуження від організації під дією зовнішніх, внутрішніх та 

особистісних факторів, наслідком чого є процес прийняття остаточних рішень 

та звільнення робочих місць. 

Науковими результатами даного дослідження є уточнення сутності 
дефініції плинності кадрів за рахунок виділення особливості індивідуальних 
неорганізованих переміщень працівників в загальному русі трудових ресурсів, а 
також доповнення класифікації видів плинності кадрів за рахунок введення 
класифікаційної ознаки «за ступенем організованості». 
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У статті розглянуті питання підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. Систематизовано і виділено наборів методів, які 
найкраще вирішують поставлені специфічні завдання в умовах існуючих 
часових та ресурсних обмежень.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш важливим 

завданням на різних рівнях господарської та управлінської діяльності 

підприємств є визначення критичних ситуацій і пошук оптимального шляху 

виходу з них. В умовах нестабільних економічних відносин, низького 

виробничого потенціалу підприємств підвищуються вимоги до якості 

прийнятих рішень при освоєнні нових ринків збуту продукції. Нераціональне 

рішення може призвести до втрати стійкості виробничо-економічної системи, а 

в деяких випадках може носити фатальний характер. Становище ускладнюється 

тим, що на сьогодні відсутні науково обґрунтовані методичні рішення з цих 

проблем. Відсутня методологія прийняття рішень на підприємстві з 

урахуванням впливу ринкових чинників. Немає достатньо опрацьованих 

методів оперативного регулювання виробництва в умовах динаміки 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Перераховані вище проблеми 

вимагають їх наукового обґрунтування та практичного вирішення.  

Вирішенню проблеми розробки механізмів підготовки та прийняття 

управлінських рішень на підприємстві присвячені праці таких вітчизняних і 

зарубіжних учених, як Р. Акофф, В. Н. Амітан, А. І. Амоша, Я. Г. Берсуцький,                

І. П. Булєєв, В. Н. Бурков, В. В. Вітлінський, В. К. Галицин, В. М. Геєць,                

Н. Г. Гузь, Л. Г. Євла нов, В. А. Забродський, В. Я. Заруба, Т. С. Клебанова,                

К. Ф. Ковальчук, Н. А. Кизим, Н. Н. Лепа, Ф. Лютанс, М. Мескон,                

Д. А. Поспєлов, Х. Рай фа, С. П. Ріппі, Т. Сааті, Р. Саймон, А. Н. Трідед,                

Р. А. Фатхутдінов, Д. Форрестер та ін. Тим не менш, розробка концептуальних 

основ і теоретико-методологічних положень ситуаційного механізму прийняття 

управлінських рішень на підприємстві є актуальною науковою проблемою і 

необхідним інструментарієм для керівників вітчизняних підприємств.  

Метою даної статті є систематизація інструментів прийняття рішень на 

підприємстві з урахуванням впливу ринкових чинників. 
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Процеси прийняття управлінських рішень посідають центральне місце в 

структурі управлінської діяльності виробничо-економічних систем, оскільки як 

саме вони найбільшою мірою визначають зміст цієї діяльності і її результату. 

Система розробки управлінського рішення в системі менеджменту 

підприємства має основоположний вплив як на основні підсистеми 

менеджменту, так і на підприємство в цілому. Прийняття рішень базується на 

чотирьох складових – науці, техніці, мистецтві і емпіриці [1]. Тим не менш, в 

процесі вироблення управлінських рішень частка цих складових не однакова. 

Так, традиційний підхід, заснований на здоровому глузді, життєвому чи 

службовому досвіді, інтуїції, який повинен поступитися науковим методам. 

Аналіз праць з теорії прийняття рішень, що стосуються різною мірою 

прийняття рішень у виробничо-економічних системах, показує, що без 

застосування системного підходу неможливо її об’єктивне дослідження, а отже, 

її теоретичне рішення і практичне застосування [2]. Управлінські рішення, що 

приймаються на вітчизняних підприємствах, формуються в умовах жорстких 

обмежень як природних, так і трудових і фінансових ресурсів. Перехід до 

ринкових відносин є причиною ускладнення економічних завдань, системи 

управління виробничими об’єктами. Всі перераховані фактори, що 

характеризують соціально-економічне середовище функціонування виробничих 

підприємств в Україні, висувають підвищені вимоги до якості управлінських 

рішень, оперативності їх прийняття і реалізації. Однак на сьогодні розроблено 

досить велику кількість методів прийняття складних рішень. В основу 

класифікації методів прийняття рішень закладено низку класифікаційних ознак, 

до числа яких відносять зміст і тип вихідної інформації. Так, вибір методу 

прийняття  рішень на підприємстві може залежати від необхідності 

застосування в процесі прийняття управлінських рішень експертної інформації, 

наявності інформації про переваги на множині критеріїв, інформації про 

перевагу альтернатив, а також інформації про переваги на множині критеріїв та 

про наслідок альтернатив. Залежно від описаних критеріїв керівною ланкою 

підприємства з метою отримання оптимального управлінського рішення може 

бути застосовний досить великий набір наукових методів: від методу 
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домінування і лексикографічного впорядкування до методів математичного 

програмування та методів теорії цінності при прийнятті рішень в 

детермінованих умовах і від методів дискретизації невизначеності та 

стохастичного домінування до застосування методу аналізу ієрархій та 

декомпозиційного методу теорії очікуваної корисності при прийнятті рішень в 

умовах ризику і невизначеності [4]. Така велика кількість методів прийняття 

рішень може бути ефективно застосовуватися на практиці не кожним 

керівником підприємства. Тим більше, що не всі управлінські ситуації 

вимагають застосування перерахованих методів прийняття рішень. На практиці 

підтверджується думка про те, що для опису організації вибору методу 

прийняття рішення на підприємстві необхідний формалізований опис 

проблемної ситуації, регламентування цілей, що формуються в рамках єдиної 

стратегії розвитку підприємства, а також опис методів вирішення ситуації, що 

склалася. У загальному вигляді вибір методу прийняття управлінського 

рішення визначається обсягом, достовірністю та оцінкою інформації, що 

характеризує проблемну ситуацію. Ці умови інформаційного забезпечення є 

підставою для застосування в процесі прийняття рішення одного з базових 

напрямів вирішення ситуацій: реактивного реагування, аналогового, 

дослідницького та інтуїтивного [5]. У реальних умовах можливо комбінаторне 

застосування базових напрямків вирішення ситуацій, що вимагає вироблення 

наукового підходу до проблеми вибору базових напрямків вирішення 

проблемних ситуацій на виробничому підприємстві. Основним критерієм 

ефективності управлінського рішення є відношення ефекту, отриманого в 

результаті його реалізації і вираженого показником ступеня досягнення мети, 

до величини витрат на розробку і здійснення рішення [6]. Тобто ефективність і 

якість управлінського рішення визначаються, насамперед, обґрунтованістю 

методології рішення проблем і дотриманням параметрів логіко-методологічної 

раціональності: рішення проблем має бути зорієнтовано на позитивні кінцеві 

результати; розробка рішень не повинна обмежуватися одним варіантом; 

необхідне урахування ймовірності характеру настання соціально-економічних 

подій і елімінування ризику; комплексна оцінка ефективності кожного з 
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варіантів рішення; застосування сучасних логічних прийомів і комп’ютерної 

техніки, а також методів активізації творчого мислення для розробки 

ефективних рішень; використання системного, ситуаційного, комплексного 

підходів для розробки економічно обґрунтованих рішень та ін. [7]. На 

сучасному етапі розвитку економіки вітчизняні підприємства орієнтовані на 

необхідність створення таких видів продукції та послуг, які відповідали б у 

повному обсязі поняттю «якість». «Якість – рівень, якому сукупність власних 

характеристик об’єкта (продукції, процесу або системи) задовольняє потреби» 

[5]. Увага до питань якості виробленої продукції в Україні підвищується в міру 

розширення участі українських підприємств у міжнародній торгівлі. Тим 

більше, що Концепція державної промислової політики України спрямована на 

реалізацію стратегії випереджаючого розвитку та євроінтеграції, одним із 

завдань якої є перехід до європейських і світових стандартів. Тому наявність на 

підприємствах сертифікованої системи управління якістю дає вітчизняним 

товаровиробникам серйозні переваги при отриманні замовлень, забезпечує 

зниження ризику юридичної відповідальності за якість продукції і дозволить 

перейти на більш якісний рівень організації виробництва. Якість 

управлінського рішення – це ступінь відповідності сукупності параметрів 

рішення загальної стратегії розвитку підприємства і сформованої проблемної 

ситуації при загальній реальності його реалізації [1]. Тобто поняття якості 

управлінських рішень можна розглядати ізольовано від його реалізації. Оцінити 

якість управлінського рішення можливо лише за умови, коли воно, завдяки 

своїй адекватності, досягне поставленої мети. Слід зазначити, що не всі 

прийняті рішення реалізуються в задані терміни – за деякими даними їх питома 

вага в загальному числі прийнятих становить близько 30 %. Крім того, частина 

реалізованих рішень не дає очікуваного результату, тобто виявляється 

недостатньо ефективною. Експертні оцінки самих керівників свідчать про те, 

що таких рішень у їхній практиці не менше 25 % [5]. Невисоку ефективність 

управлінських рішень керівники пояснюють:  

- погіршенням загальної економічної ситуації в країні (50 % відповідей); 

- дефіцитом фінансових ресурсів (17 % відповідей);  
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- зниженням попиту на продукцію (17 % відповідей);  

- непристосованістю підприємств до роботи в швидко мінливих умовах                

(8 % відповідей ).  

Відомо, наприклад, що кількість оперативних рішень, прийнятих в 

організаціях, значно (іноді багаторазово) перевищує кількість тактичних і 

стратегічних рішень, однак за часом, який витрачено, найбільш ресурсоємними 

є стратегічні рішення. Розподіл витрат часу на прийняття оперативних, 

тактичних та стратегічних рішень в організаціях великого, середнього і малого 

розміру також мають особливості: на малих підприємствах основна частка 

витрат часу припадає на оперативні рішення, але у міру зростання підприємств 

істотно збільшується час, що витрачається на вироблення стратегії розвитку [7].  

У зв’язку з кардинальними змінами, що відбулися в економіці України, 

умови функціонування підприємств характеризуються великою не 

визначеністю і нестійкістю. Тому при побудові комплексу моделей механізму 

прийняття управлінських рішень на підприємстві необхідно використовувати 

ситуаційний підхід, суть якого зводиться до побудови системи реагування, яка 

найбільшою мірою відповідала б вимогам конкретної ситуації. Аналіз 

діяльності вітчизняних промислових підприємств показав, що максимальна 

ефективність управління досягається на таких підприємствах, в основу яких 

була покладена стратегія вдосконалення механізмів, методів і технологій 

підготовки та прийняття управлінських рішень. Досвід функціонування 

промислових підприємств показує, що досягнення високої ефективності 

виробництва вимагає забезпечення необхідного якісного рівня системи 

управління, щоб прийняті рішення реалізовувалися у встановлені терміни і з 

належною якістю. Таким чином, якість управлінських рішень є одним з 

основних чинників ефективності діяльності підприємств і залежить від великої 

кількості суб’єктивних та об’єктивних факторів, які вимагають розробки 

методів підготовки та прийняття управлінських рішень в умовах ринкової 

економіки.  
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ОПЕРАЦІЙ 
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Наведено конкретні заходи, які сприятимуть удосконаленню експортних 
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Очевидним є те, що вихід підприємства на зовнішній ринок, 

зовнішньоекономічну сферу, дозволяє підвищити загальну ефективність 

функціонування підприємства. Здійснення підприємством ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності має значення не лише для самого 

підприємства, а й для країни в цілому: зростає національний доход країни, 

зростає продуктивність праці, знижується собівартість продукції, 

впроваджуються ресурсозберігаючі технології, збільшується питома вага 

експорту, зростає рівень автоматизації і механізації, збільшуються іноземні 

інвестиції. Тому актуальним завданням залишається визначення основних 

напрямків та конкретних перспективних заходів у сфері сприяння ефективної 

реалізації експортного потенціалу України. 

Безліч учених-економістів присвячують свої праці вивченню проблеми 

поліпшення організації і підвищення ефективності експортних операцій, серед 

них: Янковський Е.А., Островський Л. Е., Казанцев С. К., Макогон Ю. В., 

Кравченко В. А., Кравцова В. В, Мамутов В. К., Чувпило О. О.,                

Новицький В. Е. та інші.  
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Але з огляду на те, що проблема удосконалення організації здійснення 

експортних організацій України залишається відкритою, додаткового вивчення 

та аналізу потребують сучасні умови розвитку українського експорту, існуючі 

проблеми та перешкоди на шляху завоювання міцних позицій на світовому  

ринку з метою пошуку оптимальних державних українських рішень та шляхів 

подолання цих перешкод в контексті формування потужного та 

конкурентоспроможного експортного сектору економіки. 

Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів організації 

здійснення експортних операцій, враховуючи сучасні реалії економічного і 

соціального розвитку України.  

Серед різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності історично 

першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін 

продуктами й послугами.  Вона відіграє величезну роль у підвищенні 

економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і 

зміцненні положення держави на світовій арені [2, с.127]. 

За напрямком товарного потоку операції у міжнародній торгівля 

поділяються на експорт і імпорт. Розглянемо сутність експорту. 

Експорт товарів - продаж товарів українськими суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності 

з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України [1]. 

Обсяги експорту визначають обсяги імпорту. За відсутності інших форм 

співробітництва у довгостроковій перспективі, обсяги імпорту мають 

дорівнювати величині експорту. Точніше, можливі коливання двох показників, 

які за результатами отриманого року можуть впливати на збільшення або 

зменшення зовнішньої заборгованості країни, або, навпаки, її кредитних 

активів. 

Відповідно до законодавства, експорт товарів - це і окремі 

різномасштабні комерційні операції, не пов'язані з вивезенням товарів з митної 

території країни. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного 

кордону, надання послуг та ін [1]. 
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Експорт товарів повинен здійснюватися відповідно до певних вимог, які 

позначені в законодавстві тієї чи іншої країни. По-перше, експорт товарів 

необхідно здійснювати тільки в тому випадку, якщо сплачені всі вивізні мита і 

внесені всі необхідні митні платежі. По-друге, експорт товарів потребує 

дотримання всіх заходів фінансової та економічної політики, також при цьому 

повинні передбачатися й інші вимоги, передбачені Кодексом та різними 

законодавчими актами країни у митній справі. Слід також звернути увагу 

на такий важливий момент: ті товари, які випускаються в митному режимі для 

експорту, повинні вивозитися за межі країни в тому стані, в якому вони були в 

момент прийняття митної декларації. Винятком є товари, що змінилися в 

результаті природного зносу, або товари, які змінилися, але за правильного 

транспортування або зберігання [3, c.58].  

На сьогоднішній день експорт товарів - вивіз за кордон різних 

матеріальних благ або надання партнерові, а точніше іноземному партнеру, на 

оплатній основі виробничих послуг, послуг споживчого класу. Під експортом 

капіталу розуміється вкладення коштів, в ті чи інші сфери за межами країни, 

наприклад, будівництво, а також експлуатація різних об'єктів і підприємств. У 

здійсненні експорту капіталів переслідується одна мета - отримання прибутку. 

Експорт також може виступати і як результат міжнародного поділу праці, крім 

цього він виступає однією з матеріальних передумов імпорту. 

Основними ланками при здійснені експортних операцій є промислові 

підприємства, а також різні невиробничі організації. Тому вивчення експортних 

операцій держави в цілому не можливо без розгляду і аналізу окремих 

експортних операцій окремих підприємств [6,c.335]. 

В умовах зовнішньоекономічної діяльності здійснюються наступні види 

експортних операцій: 

- експорт товарів в рахунок міжурядових угод; 

- експорт товарів в межах державного контракту; 

- експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, 
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- або за рахунок відстрочки платежу; 

- експорт на умовах компенсаційної угоди; 

- експорт на умовах бартерної угоди; 

- експорт в рахунок надання допомоги [2,c.335]. 

Товари, що потрапляють під експортну категорію, вимагають 

декларування та спеціального митного оформлення в загальному порядку і в 

той же час, враховуючи особливості та специфіку цього митного режиму. Якщо 

вивозиться окремий вид товару, то співробітниками митниці він може 

обкладатися іншим податком. Не дивлячись на це, вивезення всіх товарів за 

межі країни, відповідно з режимом експорту, регулюється спеціально 

розробленими заходами і засобами, які входять в систему держрегулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Основні інструменти державного 

регулювання вивозу товарів за кордон (експорту товарів) - це податкове й 

тарифне регулювання, валютний контроль і, звичайно ж, різні нетарифні засоби 

[4, с.147].  

Організація і техніка здійснення експортних операцій має свої особливості 

та складається з певних етапів: 

1. Вивчення кон'юнктури ринку.  

У процесі вивчення ринку експортерові на відміну від імпортера необхідно 

перш за все: 

- визначити існуючий і перспективний попит на конкретні види товарів; 

- виявити вимоги до характеристик товарів для своєчасного коректування 

виробництва експортної продукції; 

- оцінити конкурентоспроможність товарів на конкретних ринках; 

-  визначити загальні комерційні умови збуту, включаючи рівень цін і 

тенденцію його зміни, кредитну політику конкурентів і застосовувані ними 

форми розрахунку; 

- вибрати найбільш ефективні форми і методи реклами. 
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2. Вибір доцільної форми і методу роботи на ринку, при цьому беручи 

до уваги наступні умови: 

- торгово-політичні вимоги з погляду мати в країні збуту свої 

представництва, змішані фірми, торговельних посередників; 

- митний режим країни-імпортера, а також нетарифні інструменти 

регулювання ЗЕД, такі як заборона імпорту, необхідність зустрічних 

закупівель, технічні бар'єри, спеціальні вимоги сертифікації й ін.; 

- способи збуту, застосовувані в країні-імпортері конкурентами, 

оптимальні терміни постачання, умови платежу; 

- рівень розвитку суміжних галузей економіки країни, що імпортує, на 

предмет доцільності розвитку виробничої і виробничо-збутової кооперації; 

- законодавчі акти приймаючої країни щодо способів розміщення 

замовлень. 

3. Здійснення планування зовнішньоторговельних операцій 

експортерам,передбачаючи такі заходи як: 

- організація системи збуту, включаючи створення збутових філій і 

дочірніх фірм; 

- укладання угоди з посередниками попередньо докладно вивчивши їхні 

можливості і репутації; 

- проведення рекламної компанії стосовно до розробленої системи збуту; 

- участь у ярмарках, виставках; 

- використання організаційних форм зовнішньої торгівлі таких як біржі й 

аукціони; 

- направлення перспективним покупцям ініціативних пропозицій, 

проведення переговорів, підписання контрактів; 

- установлення відносин з постачальниками по розробці 

конкурентоспроможних виробів і поставці їх на експорт і ін. 

4. Проведення рекламної кампанії експортерами, що необхідна ще на 

стадії вивчення ринку. І може включати наступні заходи: 

- видання і доведення друкованої реклами до потенційних покупців; 
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- публікація реклами в періодичній і спеціальній пресі; 

- участь у виставках і ярмарках; 

- проведення реклами через радіо і телебачення; 

- проведення рекламних конференцій, презентацій і т.п [5]. 

Перед здійсненням експортної операції,також, необхідно вирішити 

питання про метод експорту. 

Метод експорту – це спосіб здійснення експортної операції. 

У міжнародній торговій практиці застосовуються два методи експорту:  

Прямий експорт – здійснення операції безпосередньо між виробником і 

споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ 

зовнішньоекономічних зв'язків [2, c.103]. 

Якщо фірма вибирає варіант прямого продажу, а не через посередника, їй 

необхідно створити діючу експортну службу. 

Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах 

виправдано, якщо: 

- частка експорту велика в загальному обігу; 

- зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно; 

- випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, 

бажано унікальна за своїми властивостями; 

- невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку; 

- продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних розумів 

використання; 

- на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної 

діяльності [3, с.85]. 

На кожному підприємстві експортні операції виконують спеціалізовані 

підрозділи. У залежності від розміру підприємства і рівня його 

інтернаціоналізації можливі наступні форми організації експортної служби: 

1) відділ збуту - використовується підприємством, якщо обсяг його 

зовнішньоторговельних операцій незначний і основна частина продукції 

реалізується на внутрішньому ринку; 
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2) експортний відділ - створюється при збільшенні обсягу експортних 

операцій; 

3) відділення закордонних операцій – створюється закордоном і 

підпорядковує усі відділення у даній країні; 

4) центральна контора - створюється дочірня експортна фірма; 

5) спільні збутові компанії [6,c.75]; 

Але незалежно від форми організації головною метою роботи експортної 

служби є експорт конкурентоспроможної продукції, що досягається шляхом 

виконання наступних функцій:збір на підприємстві інформації про продукцію, 

підготовленої і планованої на експорт;складання калькуляції цін на експортну 

продукцію;підготовка рекламних матеріалів;аналіз інформації про експорт за 

попередні періоди;аналіз відгуків про товари в кінцевих споживачів;складання 

попереднього списку потенційних споживачів;переписування з питань 

висновку контракту;переговори за контрактом і його висновок;пророблення і 

висновок угод з посередниками;забезпечення упакування і 

транспортування;виконання митних обов'язків;забезпечення одержання 

платежу;гарантійне і постгарантійне обслуговування [4, c.59]. 

Першим етапом здійснення експортної операції є пошук контрагента і 

встановлення з ними контактів. Для експортера засобом встановлення контактів 

з імпортером є відправка йому комерційної пропозиції – оферти [6,c.369]. 

При прямому методі торгівлі виникає визначена фінансова вигода, 

оскільки скорочуються витрати на суму комісійної винагороди посереднику, 

знижуються ризик і залежність результатів комерційної діяльності від можливої 

несумлінності чи недостатньої компетенції посередницької організації. 

Цей метод також дозволяє постійно знаходитися на ринку, враховувати 

його зміни і вчасно на них реагувати. У той же час використання прямого 

методу торгівлі має на увазі наявність комерційної кваліфікації і торгового 

досвіду. У іншому випадку фінансові витрати не тільки не скоротяться, але 

можуть значно зрости. Крім того, міжнародна торгівля в порівнянні з 

внутрішньої є більш ризикованої, що обумовлено економічними, політичними, 
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правовими і соціальними умовами в різних країнах, їхніми традиціями й 

звичаями, а також великими відстанями між торговими партнерами. У 

результаті часто буває доцільно, а іноді просто необхідно використовувати 

посередників для проведення міжнародних торгових операцій. 

Непрямий метод - вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. 

Більш половини міжнародного товарного обміну здійснюється при сприянні 

торгових посередників, тобто незалежних від виробників і споживачів товарів 

торгових фірм, організацій і осіб [6, c.370]. 

Під торгово-посередницькими операціями розуміються операції, пов'язані 

з купівлею-продажем товарів, які виконуються за дорученням виробників і 

споживачів незалежним торговим посередником, на основі чи догоди окремого 

доручення, що укладається між ними. 

Торгове посередництво містить у собі значне коло послуг, зокрема з 

пошуку закордонного контрагента, підготовки й укладання догоди, 

кредитування сторін і надання гарантій, оплати товару покупцем, проведення 

транспортно-експедиторських операцій і страхування товарів при 

транспортуванні, виконання митних формальностей, проведення рекламних і 

інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, здійснення 

технічного обслуговування й проведення інших операцій. 

Залучення торгового посередника дає змогу:  

- збільшити прибуток за рахунок підвищення оперативності збуту товарів і 

прискорення обігу капіталу; 

- збільшити прибуток за рахунок зменшення термінів зберігання і 

передпродажного сервісу; 

- збільшити прибуток за рахунок зниження витрат обігу на одиницю 

продукції; 

- збільшити прибуток за рахунок продаж товару на іноземному ринку 

безпосередньо в моменти покращання кон'юнктури [2, c.106]. 

Після вибору методу експорту і встановлення контактів безпосередньо з чи 

імпортером через посередника, сторони приступають до обговорення і 
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висновку контракту купівлі-продажу. Згідно з контрактом основними 

обов'язками експортера є: постачання товару, передача документів і прав 

власності на товар; імпортера - сплата ціни за товар і прийняття товару 

[6,c.374]. 

Отже, під експортом розуміють і враховують у статистику: вивіз із країни 

товарів, вироблених, вирощених або добутих у країні, а також товарів, раніше 

вивезених з-за кордону і, які підверглись переробці; вивіз товарів раніше 

ввезених, переробка котрих відбувалася під митним контролем; вивіз за кордон 

раніше ввезеного товару, що не піддавався в країні експорту якій-небудь 

переробці. 

Можна зробити висновок, що здійснення експортної операції це складний 

процес, який вимагає кваліфікованості від працівника та знання інформації. 

Удосконалення організації експортних операцій необхідно починати з: 

- правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації 

залежить правильна організація експортних операцій;  

- правильного вибору маркетингової політики;  

- правильного підбору агентів з пошуку ринків збуту;  

- дослідження цін на продукцію;  

- пошуку шляхів мінімізації витрат на організацію експортних операцій та 

їх здійснення. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів концепцій 

маркетингового менеджменту та його застосування у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств. Розглянуто сутність поняття «маркетинг-

менеджмент». У статті досліджено шляхи для підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділено стадії планування 

міжнародного маркетингу. Вказані можливості виходу підприємства на ринок 

близького зарубіжжя.  

Ключові слова: маркетинг, операційний маркетинг, стратегічний маркетинг, 

зовнішній ринок, міжнародний маркетинг, маркетингові дослідження, 

конкурентоспроможність. 

Запорукою успіху будь-якої фірми на ринку є вміння знайти і 

задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності підприємства 

відображає сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію 

його реальності на задоволення потреб споживачів, як єдину можливість 
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досягти цілей, пов’язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, 

розвитком господарюючого суб’єкта. З іншого боку, маркетинг – це вид 

діяльності, функція менеджменту, спрямована на інформаційне забезпечення 

прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо управління товаром, 

ціноутворення, розподілу та просування товарів.  

Неоднозначно склалася ситуація щодо практичного застосування 

маркетингу, хоч і в цьому напрямі багато що змінилося. Так, сьогодні можна 

говорити про відсутність стратегічного бачення ролі маркетингових служб в 

майбутньому успіху компанії, її топ-менеджерів або ж про неправильне 

розуміння цієї ролі, але аж ніяк не про відсутність самого маркетингу.  

Що ж до тенденції, то в даний час власники і керівники бізнесу все 

більше говорять про ефективність діяльності. Це позитивне явище. Донедавна 

на багатьох товарних ринках збільшення обсягів продажу було для компаній 

наслідком зростання попиту. І поки що не доводилося говорити про реальну 

ефективність маркетингової діяльності. Внаслідок великих рекламних 

бюджетів та досить вільного поводження з брендами сформувався клас 

маркетологів, чиї підходи і досвід не приносять результатів зі змінами умов 

ведення бізнесу (зменшення бюджетів, насиченості ринку). 

 Вже зараз і на рівні власників та керівників бізнесу, і на рівні 

маркетологів стає зрозуміло, що маркетинг – це не реклама, а, в першу чергу, 

стратегічний аналіз, ринкові дослідження, стратегічне планування з 

урахуванням ризиків. А це означає, що маркетинг в Україні незабаром вийде на 

новий рівень. 

Питанням ефективного маркетингу та якісного менеджменту присвятили 

свої роботи науковці: (Айсина Р.Г., Антоненко О.М., Тревого О.І.,                

Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., Арєнков І.А., Басовский Л.Є., Вачевський М.В., 

Долішний М.І., Скотний В.Г., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., 

Голубков Е.П., Каніщенко О., Котлер Ф., Балабанова Л.В., Циганкова Т.М. та 

ін. У цих роботах не одноразово зроблено спробу розглянути предмет 

дослідження як процес забезпечення маркетингу, а не як функцію 
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менеджменту. У працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців досліджено 

і проаналізовано зміст економічної категорії маркетингового менеджменту, а 

також формування маркетинг-менеджменту на підприємстві. Разом з тим не 

існує чітких рекомендацій з приводу вирішення проблем застосування 

маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

Відсутній також і механізм удосконалення маркетинг-менеджменту 

підприємств. Таким чином, незважаючи на значну кількість досліджень в цій 

сфері, це питання залишається актуальним. 

Маркетинг характеризується великим ступенем складності, а також 

багатим інструментарієм. Наприклад, заходи, пов'язані з рекламою, продажем, а 

також формуванням образу підприємства, які в подальшій перспективі 

перекладаються на доходи від продажу, а також зростання вартості 

підприємства [4].  

Від того, наскільки підприємство має ефективну маркетингову політику, 

залежать не тільки результати роботи відділу маркетингу, але також результати 

всього підприємства.  

Першим кроком для  підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства має стати визначення кола країн, які є потенційно 

привабливими з точки зору проникнення на їхні ринки. При цьому необхідно 

ретельно проаналізувати стан середовища міжнародного маркетингу, який 

включає в себе вивчення системи міжнародної торгівлі, економічного 

середовища кожної з країн та їхнього політико-правового та культурного 

середовища. Підприємству необхідно взяти до уваги існування безлічі 

обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі як у країні, на ринок якої воно 

збирається вийти, так і у своїй власній. До таких обмежень належать: митні 

тарифи (фіскальні та протекціоністські), валютний контроль з боку держави, 

ряд нетарифних бар’єрів (системи національних стандартів безпеки, якості 

тощо). Вивчення економічного середовища передбачає аналіз економіки кожної 

з країн на предмет її привабливості як експортного ринку. Для цього необхідно 

провести оцінку економік за двома характеристиками. Перша з них – структура 
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господарства, яка визначає потребу країни в товарах і послугах, рівень 

зайнятості і доходів населення тощо. Друга характеристика – характер 

розподілу доходів у країні. Отримати уявлення про політико-правове 

середовище можна в результаті аналізу чотирьох основних факторів: 

політичної стабільності; 

валютних обмежень; 

державної машини (ступеня допомоги або протидії іноземним 

підприємствам з боку держави, що їх приймає); 

ставлення у країні до закупівель з-за кордону[1,c56]. 

Результатом вивчення середовища міжнародного маркетингу є 

інформація, аналіз якої дає змогу прийняти рішення про принципову 

доцільність (або недоцільність) виходу підприємства на зарубіжний ринок. В 

сучасних умовах оптимальним рішенням вважається вихід українського 

підприємства на ринки країн так званого ближнього зарубіжжя. 

Ринкова ситуація постійно змінюється, тому фірма завжди повинна мати 

стратегічну маркетингову програму на наступні 3–5 років[5].  

Планування міжнародного маркетингу також має свої стадії. Це аналіз 

середовища діяльності підприємства і прогнозування тенденцій його розвитку; 

визначення системи завдань на основі загальних завдань підприємства; 

визначення пріоритетних напрямків діяльності; сегментація іноземних ринків, 

вибір цільових сегментів; розробка стратегії виходу підприємства на іноземні 

ринки і поведінки на них; розробка заходів маркетингового комплексу, тобто 

політики: товарної, збуту, цінової, стимулюючої чи комунікаційної тощо;  

організація міжнародного маркетингу підприємства; контроль за досягненням 

завдань міжнародного маркетингу і, за необхідності, корекція стратегії 

міжнародного маркетингу.  

В науковій літературі пропонуються такі можливості виходу на ринок 

близького зарубіжжя: 

- прямий експорт; 

- організація виробництва у цих країнах: 
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- формування мережі дистриб’юторів для просування та поширення 

товарів на ринку; 

- організація спільного підприємства з уже діючим підприємством для 

створення дистриб’юторського каналу; 

- виробництво за ліцензією; 

- організація мережі просування товару й оцінки продажу (при експорті); 

- придбання діючого підприємства – дистриб’ютора й оптового торгівця з 

наявною системою просування і продажу (придбання по вертикалі) або купівля 

контрольного пакета акцій виробника (придбання по горизонталі)[2,c.64]. 

Однак, під час реалізації цих можливостей постає чимало проблем. 

Насамперед прямий експорт пов’язаний із необхідністю завоювання позицій на 

ринку, з опором ринку іноземним торговельним маркам, із необхідністю 

тимчасових витрат на організацію мережі просування і збуту, зі складністю 

контролю за зростанням обсягів продажу, з труднощами у зв’язках із кінцевим 

споживачем, із затримками в оплаті. Будівництво виробничої бази потребує 

значних інвестицій, ретельного вибору місця розташування, пошуку й добору 

робочої сили і кваліфікованого персоналу. Організація дистриб’юторської 

мережі або створення спільного підприємства за кордоном здаються 

привабливими, але ускладнюються проблемами з вибором партнера, 

завищенням цін (витрати з дистриб’ютора переносяться на кінцевого 

споживача), розбіжностями в стратегічних цілях із партнером, проблемами в 

розподілі прибутків (у разі утворення спільного підприємства). Вибір 

підприємства, яке знаходиться за межами території України, потребує 

найменших затрат у порівнянні з іншими способами для доступу на ринок і 

збереження ринкових позицій, а в довгостроковій перспективі – дає змогу 

зайняти певну ринкову нішу.  

Саме тому, шляхами підвищення ефективності зовнішньоторговельної 

діяльності є: 
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- комплексне дослідження проблем підвищення ефективності та розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних виробничих підприємств; 

- виявлення напрямків удосконалювання системи управління та 

планування зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства; 

- виявлення напрямків удосконалювання методів експортної роботи; 

- вивчення сучасних аналітичних підходів і методів дослідження 

зовнішньоторговельних ринків; розробка організаційно-економічних заходів 

підвищення конкуренто здатності експортної продукції; аналіз ефективності 

зовнішньоторговельної діяльності виробничих підприємств (оцінка рівня і 

якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними 

партнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків висновку контрактів 

і договорів; аналіз конкурентоздатності підприємства і конкурентоздатності 

продукції і ринку збуту в зовнішньоекономічній діяльності; аналіз динаміки 

(розвитку) зовнішньоекономічної діяльності підприємства; дослідження 

раціональності використання ресурсів); розробка методики аналітичної оцінки 

ефективності окремої експортної операції; розробка заходів підвищення 

ефективності експортної діяльності вітчизняних товаровиробників[3,c.113]. 

На жаль, вітчизняні підприємства ще недостатньо використовують 

міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічної діяльності. 

Очевидно, що більш активна участь українських підприємств-суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності в цій діяльності дозволила б значно 

підвищити якісний рівень управління зовнішньоекономічної діяльності, 

зміцнити позиції на іноземних ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
В статті досліджено особливості підвищення ефективності управління 
діяльності підприємства, виявлено основні резерви підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Узагальнено основні підходи до оцінки ефективності 
управління діяльністю та запропоновано основні шляхи вдосконалення 
ефективності діяльності підприємства на сучасному етапі.  
Ключові слова: управління, ефективність, діяльність підприємства, механізм 
управління, прибутковість підприємства. 

На сучасному етапі, в умовах інтеграції України до міжнародного 
господарського комплексу, особливо з урахуванням нинішніх, турбулентних 
процесів, виникає низка нових завдань, вирішення яких неможливе з 
використанням старих методів і підходів до управління ефективністю 
діяльності на промислових підприємствах. В умовах розвитку ринкових 
відносин економічна діяльність підприємства, яка спрямована на нарощування 
конкурентних переваг і забезпечення з їх допомогою стійкості своїх позицій, 
значною мірою залежить від своєчасного, правильного управління 
ефективністю їх діяльності.  
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Управління ефективністю діяльності підприємства необхідно розглядати 

як систему, яка складається з певної кількості елементів, а досягати успіху вона 

може лише за умов скоординованих дій її складових, правильно обраних 

методів управління, програми мотивацій та механізму управління ефективністю 

діяльності підприємства. Також, слід зазначити, що управління ефективністю 

діяльності в момент кризи, коли перед багатьма підприємствами постала задача 

виживання, виконує дуже важливу функцію, оскільки визначає форму відносин 

із зовнішнім середовищем, формує методологію його системи і реалізує власне 

процес управління.  

Проблеми управління ефективністю діяльності підприємства вивчаються 

багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед наукових праць, у яких 

досліджуються теоретико - методичні підходи до управління ефективністю 

діяльності підприємств, варто виокремити дослідження таких науковців, як:                

Р. Беннет, Н. Гавалова, А. Головенко, З. Коваль, І. Лепа, І. Маркіна,                

Г. Осовська, М. Панов, В. Пастухова, Т. Пітерс, О. Полінський, О. Рац. Проте 

питання управління ефективністю діяльності потребує постійного 

удосконалення методів управління, програми мотивацій та механізму, а також 

формування методології системи управління ефективністю діяльності 

підприємства.  

В умовах нестабільної економіки важливим для будь-якого підприємства 

є формування ефективних принципів і ефективної системи управління 

ефективністю діяльності Управління – це сукупність прийомів, форм і методів 

цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення конкретних цілей                

[2, с. 104].  

При розрізненні ефективності і результативності легко виокремити два 

види управління ефективністю діяльності підприємств:  

– ефективне керівництво, яке забезпечує перспективний, інноваційний 

розвиток і стратегічний успіх [4, с. 8];  

– результативне керівництво, яке уможливлює тимчасове досягнення 

короткострокових цілей [5, с. 275].  
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Основою управління є визначення ефективності її діяльності. На 

сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних підприємств на 

світовий ринок необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані не 

лише з процесом управління виробництвом, а й з управлінням діяльністю 

підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, методів, інструментів 

в менеджменті підприємства для забезпечення його успішного функціонування 

в конкурентному ринковому середовищі є головною складовою успіху 

підприємства як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому.  

Оцінка ефективності будується на основі єдиних методологічних 

принципів визначення ефективності діяльності.  У якості основних загальних 

принципів здійснення діяльності на практиці, що склалася, визначають 

наступні:  

– у процесі розробки і реалізації проектів необхідно поєднувати науково-

технологічний аналіз з комерційним, фінансово-економічним, соціальним, щоб 

забезпечити комплексність підходу до їх здійснення;  

– при оцінці ефективності діяльності, зіставлення витрат і результатів 

необхідно проводити з урахуванням зміни цінності грошей у часі;  

– при здійсненні діяльності принципово необхідно враховувати 

невизначеність і ризики[1, с. 79].  

Структурна схема управління ефективністю діяльності підприємства 

наведена на рисунку 1. 

Ефективність є однією з основних категорій економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням остаточного результату розвитку 

підприємства.  
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Рис. 1. Концептуальні положення управління ефективністю діяльності 

підприємства 

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від 

підприємств активних дій з підвищення ефективності їх діяльності. Проблема 

ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних 

проблем економічної науки. 

Ефективність діяльності підприємства є дуже важливою, тому що виявляє 

такі характеристики, як доцільність, результативність, якість та корисність, а 

також це співвідношення ефекту від усіх видів його діяльності і сукупність 

витрат на досягнення цього ефекту. Тому, у сучасних умовах набуває особливої 

актуальності питання підвищення ефективності діяльності підприємств [3, с. 8]; 

Таким чином, враховуючи сутність понять «управління» та «ефективність», 

на наш погляд, доцільно визначити, що управління ефективністю діяльності 

підприємства являє собою цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за 

напрямами управління ефективністю для забезпечення відповідності фактичного 

стану підприємства заданим параметрам. 

Об’єктом управління ефективністю діяльності вважаємо процес 

функціонування підприємства, а суб’єктами – певне коло осіб, що реалізують 

завдання управління ефективністю.  

Об’єкт та суб’єкт управління 
ефективністю 

Процес управління 
ефективністю 

Мета управління 
ефективністю 

Функції управління 
ефективністю 

Методологія управління ефективністю 

Механізм 
управління 

ефективністю 

Галузеві 
особливості 
управління 

ефективністю

Принципи 
управління 

ефективністю 

Ефективність управлінського впливу 

Можливість і необхідність управління 
ефективністю 
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Головною метою управління ефективністю діяльності вважаємо 

забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і 

перспективному періоді. 

Враховуючи цю головну мету, зазначимо, що система управління 

ефективністю діяльності підприємства покликана вирішувати наступні завдання: 

1. Забезпечення максимізації розміру ефекту при відповідному 

ресурсному потенціалі підприємства і ринковій кон’юнктурі. Це завдання 

реалізується шляхом оптимізації складу ресурсів і забезпечення їх ефективного 

використання. Основними природними обмежувачами розміру ефекту 

виступають максимально можливий рівень використання ресурсного потенціалу 

та кон’юнктура товарного й фінансового ринків, що склалася на даний момент. 

2.  Забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ефекту і 

допустимим рівнем ризику. Між цими двома показниками існує прямо 

пропорційний зв’язок. З урахуванням відношення менеджерів до господарських 

ризиків формується допустимий рівень останніх, що визначає агресивну, 

помірну (компромісну) чи консервативну політику здійснення тих чи інших 

видів діяльності або проведення окремих господарських операцій. Зважаючи на 

заданий рівень ризику, у процесі управління повинен бути максимізований 

рівень ефекту. 

3.  Забезпечення високої якості ефекту. У процесі формування ефекту 

діяльності підприємства повинні бути насамперед реалізовані резерви його 

зростання за рахунок операційної діяльності, що забезпечує основу 

перспективного розвитку підприємства. 

У межах операційної діяльності основну увагу необхідно приділити 

забезпеченню зростання ефекту за рахунок збільшення обсягів основної 

діяльності та освоєння нових перспектив. 

4.  Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований 

капітал власникам підприємства. Цей рівень за умови успішної діяльності 

повинен бути не нижче середньої норми прибутковості на ринку капіталу, при 

необхідності відшкодовувати підвищений підприємницький ризик, пов’язаний зі 

специфікою діяльності підприємства, а також інфляційні втрати. 
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5.  Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 
за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства у 
майбутньому періоді. Оскільки прибуток є основним внутрішнім джерелом 
формування фінансових ресурсів системи, його розмір визначає потенційну 
можливість створення фондів, що забезпечують її майбутній розвиток. 

6.  Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства. 
Це завдання покликане забезпечувати максимізацію добробуту власників у 
перспективі. Темп зростання ринкової вартості значною мірою визначається 
рівнем капіталізації прибутку, отриманого підприємством у звітному періоді. 
Кожне підприємство, враховуючи умови і завдання господарської діяльності, 
саме визначає перелік критеріїв оптимізації розподілу прибутку на його 
капіталізовану та споживчу частини. 

7.  Забезпечення ефективності програм участі персоналу в прибутках. 
Програми участі персоналу в прибутках мають гармонізувати інтереси власників 
підприємства та його найманих працівників, а також, з одного боку, ефективно 
стимулювати трудовий внесок цих працівників у формування прибутку, а з 
іншого – забезпечувати досить прийнятний рівень їх соціального захисту, який 
держава в сучасних умовах повністю забезпечити не в змозі. 

Усі вище перелічені основні завдання управління ефективністю тісно 
взаємопов’язані, хоча окремі з них характеризуються різною направленістю. 
Тому в процесі управління ефективністю діяльності підприємства окремі 
завдання повинні бути оптимізовані. 

Таким чином, підприємство повинно постійно навчатися і 
пристосовуватися до нових технік та технологій. Які в свою чергу будуть 
збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що може в 
свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому підприємства 
постійно оновлює свою техніку, та йде в ногу з новітніми технологіями 
господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції продукції над 
конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи підприємства 
знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання 
максимального прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки 
удосконалення системи управління підприємством. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

«конкурентоспроможність підприємства» та проаналізовано систему  

управління організаційно-економічним основами конкурентоспроможності 

підприємства. Розглянуто та запропоновано основні шляхи вдосконалення 

управління  організаційно-економічним основами конкурентоспроможності 

підприємства  
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конкурентоспроможності підприємства, організаційно-економічні основи 

системний підхід до управління персоналом, управління витратами, управління 

виробничими ресурсами, поліпшенням системи планування. 

Актуальність дослідження проблем забезпечення ефективного управління 

рівнем конкурентоспроможності підприємств зростає в результаті інтеграції 

економіки нашої держави до міжнародної економічної системи. Як відомо, стан 

ринкових відносин та ринкового середовища загалом залежить від ефективного 

функціонуванням суб’єктів господарювання та їх можливості швидко 

адаптуватися до умов, що постійно змінюються. Для оцінки ефективності 

функціонування вітчизняних підприємств за нестабільних, перед- і після- 

кризових ситуацій необхідно насамперед визначити потенційні можливості 

підприємств у сфері формування конкурентного становища та його 

покращення. З огляду на це нагальним стає дослідження методів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства та підвищення ефективності діяльності 

підприємства з безпосереднім врахуванням впливу факторів зовнішнього 

середовища. 

Однією з основних передумов успішного розвитку підприємств є здатність 

пристосовуватися до нових умов господарювання та постійний пошук новітніх 

форм і методів взаємодії та співпраці.  

Дослідженню питань щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств присвячені праці багатьох відомих зарубіжних вчених: І. Ансоффа, 

Ф. Котлера, М. Портера, А. А. Томпсона, Р. А. Фатхутдінова, А. Д. Юданова, а 

також вітчизняних авторів – Е. М. Азаряна, А. Є. Воронкової, С. С. Гаркавенка, 

В. І. Герасимчука, І. З. Должанського, Т. О. Загорної, І. В. Новойтенко,                

І. Л. Решетникової, О. О. Школьного, Ю. Ф. Ярошенка та ін. 

Вивчення наукових праць свідчить про необхідність удосконалення і 

адаптації до ринкового середовища методичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, враховуючи специфіку галузі. 
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Неоднозначність теоретичних і методичних засад щодо визначення рівня 

конкурентоспроможності підприємств та недостатня обґрунтованість напрямів 

підвищення їх конкурентоспроможності та практична значущість вищевказаних 

проблем зумовили актуальність теми, мету і завдання статті. 

Метою статті є удосконалення теоретико-методичних положень та 

визначення практичних підходів щодо організаційно-економічних основ 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Як свідчить аналіз, конкуренція визначається здебільшого як суперництво 

між товарами, товаровиробниками та окремими господарськими одиницями, 

які переслідують одну і ту ж мету. Це дозволило уточнити сутнісно-змістовну 

основу поняття «конкуренції» в якості складової соціально-економічної 

системи, яка враховує стабільний низько-еластичний попит на продукцію, 

соціальні орієнтири її споживання і організаційно-інституційні чинники впливу 

на ефективний розвиток підприємства (рис.1). 

В сучасних умовах функціонування підприємств конкурентоспроможність 

підприємства визначається через рівень конкурентоспроможності його 

продукції, що ґрунтується на певній класифікації параметрів її формування.  

При цьому визначено, що найгострішою проблемою оцінювання 

конкурентоспроможності продукції є необхідність досить часто оперувати 

неточними чисельними або ймовірнісними параметрами, а також 

суб’єктивними оцінками експертів, брати до уваги якісний (вербальний) 

характер оцінки фахівцями конкурентоспроможності, враховувати неясність 

або неточність даних тощо. Особливо така ситуація характерна для випадків, 

коли на ринок впроваджуються нові види виробів, про споживання яких 

відсутня необхідна інформація[1, с.28]. 

Іноді, при аналізі багатьох факторів у дослідника відсутні відповідні 

функціональні чи регресійні залежності.  

За таких умов, для визначення рівня конкурентоспроможності продукції 

обґрунтовано застосування теорії нечітких множин, заснованої на нечітких 

множинах та лінгвістичних змінних, основними етапами якої є [2, с.34].: 

фузифікація, логічне вирішення, дефузифікація. 
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Рис. 1. Конкуренція як елемент соціально-економічної системи 
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дозволив доповнити класифікацію організаційно-маркетинговими параметрами, 

які враховують галузеву специфіку продукції (обсяг додаткових замовлень, 

раціональне територіальне розміщення точок збуту, швидкість доставки та ін.), 

що сприяє більш точному визначенню рівня конкурентоспроможності 

продукції (рис. 2) [3, с.181]. 

В свою чергу, реалізація механізму логічного вирішення припускає 

проведення спеціальної графічної процедури, в результаті якої отримують 

нечіткий графічний результат. На завершальному етапі точне числове значення 

одержується за допомогою дефузифікації (зворотнього перетворення 

знайденого нечіткого рішення конкурентоспроможності в чітке точне числове 

значення).  

До основних показників формування конкурентоспроможності 

підприємства, окрім тих, які оцінює споживач, відносяться: ефективність 

економічної та маркетингової діяльності, розмір частки ринку, позитивний 

імідж та місткість ринку. В свою чергу, розрахунок інтегрального показника 

конкурентоспроможності підприємства дозволяє визначити їх рейтинг, а також 

виявити резерви підвищення конкурентоспроможності та розробити відповідні 

заходи. Отже, у сучасних умовах конкурентоспроможність є одним з основних 

понять, яке активно використовується в теорії й практиці менеджменту, 

маркетингу. З огляду на його роль у системі економічних знань, дослідженню 

конкурентоспроможності присвячено багато робіт. Причому кожна з них, як 

правило, орієнтована на аналіз конкурентоспроможності окремих економічних 

об’єктів, якими найчастіше виступають види промислової продукції, 

підприємства, галузі, а також промислове виробництво в цілому. Таким чином, 

поняття конкурентоспроможності підприємства більш складне і багатогранне 

порівняно з конкурентоспроможністю продукції, яку слід розглядати як одну із 

окремих складових, що забезпечує конкурентні переваги суб’єкта 

господарювання на ринку. 
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Рис. 2. Основні параметри конкурентоспроможності продукції 
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слід зазначити, що вони можуть існувати лише за наявності спільної системи 

конкурентних цілей. Наявність системи цілей на підприємстві породжує 

необхідність забезпечення своєї конкурентоспроможності у багатьох сферах 

господарської діяльності. Зазначені умови вимагають більш складного та 

детального підходу до визначення видів конкурентоспроможності 

підприємства. 

Зовнішньою складовою та проявом конкурентоспроможності є можливість  

визначати та запроваджувати свої умови на ринку та протидіяти негативному 

впливу постійно мінливого зовнішнього середовища. Кількісні чинники 

конкурентоспроможності мають зміст лише при порівнянні з підприємствами-

конкурентами, що діють на тому чи іншому сегменті ринку. Висока 

конкурентоздатність свідчить про наявність переваг суб’єкта господарювання, 

які досягаються завдяки наданню споживачам своєї продукції більшої цінності 

порівняно з конкурентами. У ринковій економіці цінність, що створюється 

відповідним суб'єктом ринку, визначається ціною, яку готові сплатити його 

споживачі за товари та надані послуги. Якщо ця ціна перевищує загальні 

витрати діяльності то підприємство буде рентабельним. Однак, щоб отримати 

конкурентну перевагу, воно має надавати споживачам таку ж цінність, як і його 

найближчі конкуренти, але при цьому мати меншу собівартість виготовленої 

продукції, або діяти так, щоб надавати споживачам більшу цінність, за яку 

можна отримати більшу ціну[4, с.47]. 

Конкурентоспроможність, як характеристика відповідного положення 

суб'єкта ринкових відносин має реальні порівняльні ознаки прояву, оцінка яких 

формується на основі суб'єктивних уявлень щодо його конкурентних 

можливостей на конкретному ринку у визначений час. 

Отже, довіряти результатам власної оцінки конкурентоспроможності 

організації можна в тому разі, коли аналогічної позиції додержується більшість 

конкурентів. Унаслідок цього проблема кількісної оцінки 

конкурентоспроможності організації з урахуванням особливостей кожного 

ринку має не лише методологічне, а й важливе практичне значення. 
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З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства та пошук ефективного механізму 

управління даним процесом є актуальним питанням, вирішенню якого і 

присвячується дана робота. 

Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління 

конкурентоспроможністю підприємства, є ряд проблем, які залишаються 

предметом окремих дискусій та обговорень. Так, у більшості праць недостатньо 

згруповані поняття й відсутня методологія щодо розробки окремої дієвої 

системи управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Таким чином, для забезпечення конкурентоздатності і закріплення на 

ринку підприємству необхідно постійно працювати в напрямку забезпечення 

ефективного управління підприємством, яке повинно базуватися на 

забезпеченні діалектичного поєднання зовнішньої і внутрішньої ефективності 

управління. Зовнішня ефективність управління характеризується ступенем 

досягнення цілей та ступенем виконання планів діяльності підприємства. 

Внутрішня ефективність може бути охарактеризована за допомогою показників 

економічної, фінансової, ресурсної ефективності, а також показників, що 

характеризують соціальний, науково-технічний та екологічний ефект 

управління підприємством. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто поняття кадрів та кадрової політики. Досліджено 

питання формування кадрової політики підприємства. Визначено напрями у 

роботі з персоналом підприємства. Проаналізовано складові кадрової 

політики, а також формування кадрової політики. Аналізовані методи оцінки 

впливу деяких факторів та розглянуті шляхи компетентної системи заходів 

стосовно формування кадрової політики підприємства . Досліджено основні 

напрями у роботі з персоналом підприємства. 

 Ключові слова: персонал, підприємство, система управління персоналом, 

кадрова політика, відбір персоналу, навчання персоналу, моніторинг персоналу, 

мотивація та стимулювання персоналу. 

На даний час у  сучасних умовах розвитку національної економіки є 

суттєвим і актуальним  конкурентоспроможний персонал і ефективність 

соціально-трудових відносин, так як  кадрова політика є важливою складовою 

корпоративної стратегії діяльності підприємства. Пов’язано  це завжди з тим, 

що ефективна діяльність підприємства залежить не лише від якісних і 

кількісних характеристик кадрів, а й від результатів  методів управління ними.  

Актуальність теми статті полягає в необхідності дослідження формування 

засад кадрового управління на підприємствах. Розгляд факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища, які здійснюють вплив на форму, зміст та динаміку 

кадрової політики підприємства. Усе це обумовлює актуальність і важливість 

досліджуваної теми.  



507 
 

 Стан ринкової економіки в Україні тісно пов'язаний з ефективністю 

розвитку підприємств. Промисловий комплекс є важливим елементом на  

економічному ринку, від якого безпосередньо залежить якість та професійність  

персоналу підприємств. Саме тому з’являються завдання забезпечення 

підприємств кваліфікованими та професійними кадрами.  

Проблеми кадрової політики розглядаються у працях таких вчених 

Філіпової Т.І., Пошерстник Н.В., Одегова Ю.Т., Бандур С.І., Щокін Г.В. та інші. 

 Кадрова політика підприємства висвітлюється у працях таких науковців, 

як Осовська Г.В., Мельник О.Г., Самуляк В.Ю., Балабанова Л.В., Фещур Р.В. та 

інші.  

Мета кадрової політики підприємства полягає у забезпеченні 

оптимального балансу між потребами підприємств, станом ринку праці та 

процесу комплектування, збереження і розвитку персоналу. 

Метою статті є розробка науково-теоретичних засад і практичних 

рекомендацій щодо формування кадрової політики як основної конкурентної 

переваги організації в сучасних умовах розвитку національної економіки. А 

також аналіз кадрової політики, зокрема формування кадрової політики 

підприємства.  

Об’єктом дослідження виступає система соціально-трудових відносин на 

підприємствах України. 

Кадрова політика сучасної організації є складним комплексним поняттям 

до якого входять процеси пов’язані як з організацією роботи із кадровим 

складом підприємства, так і загально організаційною політикою в сфері 

управління людськими ресурсами. Досвід роботи провідних підприємств 

свідчить про те, що їх головною конкурентною перевагою є унікальний 

кадровий потенціал. Досить високий рівень корпоративної культури робить 

підприємство привабливим для талановитих працівників, утримує їх в 

організації, а результати їх праці,  в свою чергу,  створюють відповідну 

репутацію фірми,  привертають нових споживачів та висококваліфікованих 

співробітників [3, с. 88]. 
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Головним завданням таких підприємств є сприяння зростанню професійної 

компетенції робітників та розвитку їхніх навичок та умінь.  Тому актуальним 

виявляється вивчення особливостей формування кадрової політики на 

вітчизняних підприємствах та розробка рекомендацій щодо її ефективної 

реалізації.  

До поняття «кадрова політика організації» існує декілька основних 

наукових підходів, кожен із яких характеризує це поняття як невід’ємний 

елемент організаційної системи, що забезпечує ефективне функціонування 

соціальної складової менеджменту організації. Кадрова політика як процес 

складається із низки чітко визначених, послідовних дій, спрямованих на 

реалізацію основних організаційних завдань, шляхом здійснення 

управлінського впливу на характер роботи основних виробничих підрозділів  

[5, с. 165]. 

Розробляються концепції управління персоналом на підприємствах , які 

передбачають нові вимоги до майбутніх менеджерів із персоналу, а саме: 

цілеспрямованість, масштабність, комунікабельність, здатність аналізувати та 

вирішувати комплексні проблеми та ін.. [3, с. 91]. 

Спеціалісти вважають, що на формування кадрової політики впливають 

чинники двох типів – зовнішні та внутрішні [таблиця 1]. 

Таблиця 1 

Система чинників, які впливають на формування кадрової політики 

підприємства  
Внутрішні чинники Зовнішні чинники 

- Імідж підприємства 
- Тип влади 
- Умови праці 
- Стиль управління 
- Цілі підприємства 
- Якісні характеристики трудового 
колективу 

- Національне трудове законодавство 
- Стан економічної кон´юнктури 
- Культурні традиції 
- Ситуація на ринку праці 
- Цілі підприємства 
- Рівень регулювання соціально-трудових 
відносин в галузі 

Побудовано автором [4,2,6] 

Ефективна політика управління персоналом прямо впливає на успішну 

реалізацію стратегії підприємства і основним при цьому є добір кадрів. 
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При реалізації цілей кадрової політики корпорації застосовують певні 

кадрові стратегії: формування кадрового складу корпорації, підтримку 

працездатності персоналу, оптимізацію кадрового потенціалу тощо [1, с. 79]. 

[таблиця 2]. 

Таблиця 2 

Порівняння характеристики  закритої та відкритої кадрових політик 
Кадровий 
процес 

Закрита Відкрита 

Впровадження 
інновацій 

Інноваційна поведінка або спеціально 
ініціюється, або є наслідком усвідомлення 
робітником єдності з підприємством 

Постійний інноваційний вплив 
з боку нових співробітників 

Просування 
персоналу 

Перевага при призначенні на вищі посади 
віддається заслуженим співробітникам 
компанії, проводиться планування 
кар’єри 

Можливість зростання 
ускладнена за рахунок 
постійного припливу 
нових кадрів, але ймовірне 
швидке 
кар’єрне зростання за рахунок 
високої мобільності кадрів 

Набір 
персоналу 

Дефіцит робочої сили Висока конкуренція на ринку 
праці 

Мотивація  Перевага віддається нематеріальній 
мотивації: задоволення потреб у 
стабільності,безпеці, соціальному 
визнанні та захисті 

Перевага віддається 
стимулюванню праці, перш за 
все матеріальному 

Навчання 
персоналу та 
розвиток 

Часто проводиться у внутрішньо 
корпоративних центрах, сприяє 
формуванню єдиного погляду, 
дотриманню єдиної технології, 
адаптовано до специфіки роботи 
організації 

Часто проводиться в зовнішніх 
центрах, сприяє запозиченню 
нового досвіду 

Адаптація 
персоналу 

Ефективна адаптація за рахунок інституту 
наставників, високої єдності команди, 
включення до традиційних підходів 

Швидке включення до 
конкурентних відносин, 
впровадження нових 
для організації підходів, 
запропонованих новачками 

Побудовано автором [3] 

 Негативні умови праці повинні компенсуватися різним набором 

позитивних мотиваторів, у тому числі й опосередкованих (непрямих). 

Наприклад, робота в успішному престижному колективі (провідній компанії) 
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може стати додатковим мотиватором. Ним може бути і стиль керівництва, який 

ґрунтується на максимальному використанні досвіду кожного 

співробітника,забезпеченні взаємодії членів групи й одержанні інформації про 

працівників, що сприяє формуванню цілей і задач кадрової політики [7]. 

Управління персоналом реалізується шляхом визначення потреби в 

підвищенні рівня професійно-кваліфікаційних якостей, прийняття 

управлінських рішень відносно розвитку працівників, формування 

мотиваційних впливів на них, розроблення оптимальної структури персоналу та 

стратегії розвитку [6, с. 846]. 

Процес формування кадрової політики на підприємстві проходить ряд 

етапів, які було узагальнено [таблиця 3]. 

Таблиця 3 

Етапи формування кадрової політики на підприємстві 
Назва Мета 
Нормування Узгодження принципів та цілей роботи з персоналом із принципами і 

цілями підприємства у цілому, стратегією та етапом його розвитку 
Моніторинг 
кадрів 

Розробка процедур діагностики та прогнозування кадрової ситуації 

Програмування Розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової роботи, 
конкретизованих з урахуванням теперішніх умов і можливої зміни ситуації 

Побудовано автором [1,7] 

 Формування кадрової політики в нашій країні здійснюється на основі 

Декларації прав людини, Конституції України, Цивільного кодексу України, 

Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів. 

Кадрова політика розробляється вищим керівництвом підприємства і 

кадровими службами. 

Основними завданнями кадрової політики на підприємстві є: 

- своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості 

відповідно стратегії розвитку; 

- створення умов реалізації,передбачених трудовим законодавством прав і 

обов’язків громадян; 

- раціональне використання персоналу; 
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- формування і підтримка ефективної роботи підприємства. 

Вихідними документами для формування кадрової політики є: 

- загальна декларація прав людини; 

- конституція (Основний Закон); 

- цивільний кодекс; 

- трудовий кодекс. 

При формуванні кадрової політики враховуються чинники,  які властиві 

зовнішньому і внутрішньому середовищу підприємства: вимоги виробництва, 

стратегія розвитку підприємства; фінансові можливості підприємства;  кількісні 

і якісні характеристики;  ситуація на ринку; попит на  робочу силу збоку 

конкурентів; впливовість профспілок, жорсткість у відстоюванні інтересів 

працівників; вимоги трудового законодавства,  прийнята культура роботи з 

найманим персоналом та ін. [2]. 

Загальні вимоги до кадрової політики в сучасних умовах зводяться до 

наступного . 

1.  Кадрова політика повинна бути тісно пов’язана зі стратегією розвитку 

підприємства. В цьому відношенні вона є кадровим забезпеченням реалізації 

цієї стратегії. 

2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає,що вона 

повинна бути, з одного боку, стабільною, оскільки саме зі стабільністю 

пов’язані певні очікування працівника, з іншого – динамічною,  тобто 

коректуватися відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої і 

економічної ситуації. Стабільними повинні бути ті її сторони, які орієнтовані на 

облік інтересів персоналу і мають відношення до організаційної культури 

підприємства. 

3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язане з певними 

витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути економічно 

обґрунтованою,  тобто виходити з його реальних фінансових можливостей. 

4.  Кадрова політика повинна забезпечити індивідуальний підхід до своїх 

працівників [6, с. 836]. 
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Кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської діяльності і 

виробничої політики організації. Вона має на меті створити згуртовану, 

високорозвинену і високопродуктивну робочу силу [4, с. 553]. 

Вибір методів досліджень і спостережень залежить від умов і завдань, які 

доводиться вирішувати дослідникам, а також від характеру нормованих робіт. 

Чисельність інших працівників управління (кур'єри,друкарки, водії службових 

автомобілів, архіваріуси, прибиральники та ін.) планують на основі реальних 

потреб. Планову потребу в кадрах кожної категорії задовольняють шляхом 

переміщення всередині організації або найму зі сторони. Для цього складають 

баланс трудових ресурсів організації [1, с. 87]. 

Висновки. Управління персоналом є найважливішим аспектом у діяльності 

підприємства, тому постійне проведення аналізу діяльності персоналу, 

розробка гнучких схем мотивації праці, моніторинг ринку праці, обґрунтоване 

прийняття управлінських рішень – це важливі напрями проведення ефективної 

кадрової політики. 

Кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з 

кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й 

соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів і 

урядових рішень. 

Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, норм і 

нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 

спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації 

в персоналі. 
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Н.О. Романова 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА  ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті досліджуються основні види зовнішньоекономічної діяльності, 

методи регулювання процесів та чинники управління ЗЕД. Аналізується 

залежність організаційної структури управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на великих та малих підприємствах, сутність та процес організації 

зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Визначені основні напрямки 

удосконалення співробітництва із зарубіжними партнерами, що впливають на 

підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

 Ключові слова: управління зовнішньоекономічної діяльності, ефективність 

ЗЕД підприємства.  

В сучасних умовах ринкової економіки роль ЗЕД підприємств як 
зовнішнього фактору економічного росту у розвитку самих господарських 
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суб'єктів і у соціально-економічному розвитку всієї країни постійно зростає. 
Процеси перебудови управління ЗЕД на ринковій основі, лібералізація ЗЕД в 
Україні, пожвавлення економічних відносин, вихід на зовнішній ринок багатьох 
українських підприємств, які прагнуть отримати прибуток більший, ніж 
усередині країни, зумовлюють актуальність теми. Тож на сьогоднішній день 
важливим завданням є пошук та обґрунтуванням можливих шляхів підвищення 
ефективності організації ЗЕД підприємства, оскільки розвиток ЗЕД – це 
суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 
окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни.  

Однією з ефективних форм функціонування держави є здійснення 
раціональної зовнішньоекономічної діяльності.  

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє величезну роль у підвищенні 
економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і 
зміцненні положення держави на світовій арені. Експортні операції, як складова 
частина зовнішньоекономічної діяльності є найважливішим джерелом 
одержання прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності 
експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку можлива тільки за умови 
ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності.  

Метою роботи є пошук шляхів, які найбільшою мірою сприяють 
підвищенню ефективності організації ЗЕД підприємства в умовах сучасного 
економічного розвитку.  

На сьогодні існує велика кількість наукових фундаментальних праць як 
вітчизняних, так і закордонних економістів у вирішенні проблем організації 
ЗЕД на підприємствах, це роботи таких вчених, як  П. Ю. Бєлєнький,                
А. П. Лозенко, Б. М. Данилишин, Л. В. Дейнеко, Я. А. Жаліло, В. Д. Андріанов, 
М. В. Жук, А. П. Кірєєв, Л. Клайт, В. В. Коломієць, А.   І. Кредісов,                
А.   С. Лисецький, В. М. Геєць, С. Р. Маккінон, А.   С. Філіпенко та інші, які 
розглядають зовнішньоекономічну діяльність підприємства через його 
міжнародні господарські та торговельні відносини, до їх сфери входять: обмін 
товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне 
співробітництво, надання економічної та технічної допомоги, створення 
спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва. 
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 Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 

розвитку підприємництва. Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють 

діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської діяльності , що побудована на взаємовідносинах між ними, що 

має місце як на території України, так і за її межами. 

Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два види 

ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за межами 

України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні. 

Чинники, що впливають на організацію ЗЕД, доцільно розбити на дві 

групи: зовнішні та внутрішні. Такий підхід зручний тим, що дозволяє пов'язати 

їх із стратегічним менеджментом,основою якого є SWOT-аналіз. Перша 

частина цього аналізу - «сильні і слабкі сторони» підприємства - відтворює 

внутрішні чинники. Друга частина - «можливості та загрози» - пов'язана із 

зовнішніми чинниками. 

Внутрішні чинники включають: 

1) масштаби зовнішньоекономічної діяльності; 

2)витрати; 

3) складність продукції; 

4) досвід; 

5) контроль. 

До зовнішніх чинників належать: 

1) економічна свобода; 

2) конкуренція; 

3) присутність у державі; 

4) ризики. 

Організація ЗЕД -дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного 

опрацювання таких питань як коньюктура ринку, потенціальні покупці і 

продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, 

підписання угод і т.д. Тому, для ефективного керівництва ЗЕД на рівні 

підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління. 
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Структура управління ЗЕД відображає побудову системи управління в даній 

сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД.  

На будь-якому підприємстві є система, яка управляє, і система, якою 

управляють. До першої належать органи, служби, апарат управління. До другої 

– виробничі  підрозділи (цехи, ділянки, відділи). 

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою 

управляють, структура управління - системи, яка управляє, а організаційна 

структура підприємства - побудову і взаємозв'язок обох систем. 

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданням, які вона покликана вирішувати. Її мета - максимізація прибутку на 

довгостроковий період за рахунок ефективної участі в міжнародному 

підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутрішньо-

фірмового управління, має постійно розвиватися і вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі та сфері управління. Гі 

форми і методи не можуть залишатися незмінними. 

Організаційні форми управління ЗЕД на виробничих підприємствах в 

Україні багато в чому індивідуалізовані. Разом з тим можна виділити деякі 

загальні риси. 

Для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства необхідна 

адекватна умовам його роботи структура  управління. Організаційна структура 

управління ЗЕД підприємства залежить від методів виходу на зовнішні ринки. 

У зв'язку з цим можна виділити два варіанти: 

1) безпосередній вихід на зовнішній ринок через власну 

зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків (у 

великих системах - через управління зовнішньоекономічних зв'язків); 

2) вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. 

 Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах 

виправдано, якщо: 

- частка експорту велика в загальному обігу; 

- зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно; 
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- випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, 

бажано унікальна за своїми властивостями; 

- невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку; 

- продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних умов 

використання; 

- на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної 

діяльності.  

В інших випадках виправдане використання посередників як вітчизняних, 

так і закордонних або міжнародних. Посередники можуть підвищити 

ефективність зовнішньоторговельних операцій за рахунок: 

- кращого знання ринку, наявності постійної клієнтури; 

- зниження витрат транспортування і збереження продукції, у тому числі за 

рахунок операцій зі значними партіями, що належать різним виробникам; 

- скорочення термінів постачань і оформлення документів; 

- забезпечення сервісу перед продажем і обслуговування після продажу; 

- постачання товаровиробників оперативною і докладною інформацією про 

зміни конкурентоспроможності продукції і ринкової ситуації в цілому, 

відомостями про реальних і потенційних конкурентів. 

Якщо підприємство-виробник виходить на закордонний ринок із сильною 

конкуренцією і складною продукцією, добре відомою споживачу, є сенс 

звертатися до закордонних фірм-посередників, що добре знають місцевий 

ринок і займають на ньому своє місце. Це також має сенс, якщо потрібно 

"довести" експортовану продукцію до рівня, що задовольняє місцевих 

споживачів. Як правило, закордонні фірми-посередники обходяться дорожче, 

ніж вітчизняні. 

Найбільший досвід організації і управління зовнішньоекономічною 

діяльністю набуто в спеціалізованих зовнішньоторговельних організаціях 

(ЗТО). 

Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності таких є наступні: 

- вихід на зовнішній ринок; 
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- організація експортно-імпортних операцій з поставок товарів, послуг і 

капіталу; 

- валютно-фінансові та кредитні операції; 

- створення спільних підприємств і участь у їхній діяльності; 

- міжнародний маркетинг. 

До функціональних відділів і служб, що сприяють роботі спеціалізованих 

фірм і ЗТО, належать такі: 

Організовуючи та здійснюючи ЗЕД, кожне окреме підприємство має 

детально аналізувати всі чинники та виокремлювати ті з них, які будуть 

сприяти підвищенню ефективності організації ЗЕД.  

Організація механізму ЗЕД підприємства значною мірою залежить від 

економічної та політичної ситуації не лише в країні, а й у світі. Удосконалення 

організації ЗЕД на підприємстві має проводитись з урахуванням відповідних 

законодавчих актів і змін, що до них вносяться внаслідок загального розвитку 

ЗЕД. Відповідно до змін в економічному та політичному житті мають 

корегуватися і стратегії підприємства, які повинні планувати ЗЕД строком на 3-

5 років з урахуванням всіх видів діяльності підприємства.  

Завдання зовнішньоторговельної фірми різноманітні - від пошуку 

закордонних партнерів, організації рекламної роботи до виконання митних 

формальностей. У зв'язку з цим особливо зростає роль маркетингових, 

юридичних і фінансових служб. 

Велике значення для ефективної організації зовнішньоторговельних 

операцій підприємства має правильний добір менеджерів, адже від їх 

кваліфікації залежить ефективна організація ЗЕД. Менеджер повинен мати 

навички прийняття рішень у динамічних і часто невизначених ситуаціях при 

здійсненні ЗЕД; бути інформованим з питань розвитку галузі підприємства; 

вміло користуватися сучасною інформаційною технологією, засобами 

комунікації; знати сильні та слабкі сторони кожного працівника своєї команди; 

бути успішним HR-менеджером, відібрати і розвивати високоефективну 

команду; вміти чітко висловлювати свої думки і переконувати; бути чесним з 
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працівниками та партнерами. Грамотні фахівці відділу повинні добре 

розумітися на своїй роботі, відстежувати та аналізувати динаміку галузі, 

потреби клієнтів, поточні економічні тенденції, конкуренцію.  

Одним з найважливіших чинників, які впливають на ефективність 

організації ЗЕД підприємства, є специфіка зовнішніх ринків та їх рівень 

конкуренції. Підприємство має постійно проводити дослідження своїх 

існуючих та потенційних іноземних ринків та пошуку власних найвигідніших 

позицій на них.  

Можливості на існуючих іноземних ринках та можливості їх розширення 

зручно визначати за допомогою SWOT-аналізу підприємства. Визначені 

перспективи розширення ринку можуть надати потенційних закордонних 

партнерів, які готові співпрацювати,визначити гарні можливості розширення 

дистриб’юторської мережі. Варто пам’ятати, що основою планування виходу 

підприємства на новий зовнішній ринок є вибір оптимального способу 

позиціонування.  

Наступним чинником, який впливає на підвищення ефективності 

організації ЗЕД є аналіз конкуренції на ринку. Наявність навіть незначної 

загрози з боку конкурентів не можна ігнорувати. Для того, щоб вижити в 

конкурентній боротьбі і досягти успіху, обов’язково необхідно 

використовувати можливості комплексу маркетингу. Це пояснюється тим, що 

на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних 

операцій підприємства. Спеціальними дослідженнями встановлено, що більше 

75% комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій 

діяльності, тому підприємству варто надзвичайно уважно підходити до 

розробки маркетингового комплексу підприємства.  

Дослідження зовнішніх ринків значно підвищують ефективність 

організації ЗЕД і є важливою частиною системи міжнародного маркетингу. Такі 

дослідження передбачають зазвичай процес пошуку, збору, обробки й аналізу 

даних.  
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Велике значення для підприємств які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність має вибір партнерів на світовому ринку. Адже успішність бізнесу 

багато в чому буде залежати не лише від здібностей самого підприємства 

здійснювати експортно-імпортні операції, а й від ділових зв’язків з іноземними 

контрагентами. Вибираючи торгового партнера підприємство повинно 

відштовхуватись від багатьох специфічних факторів. Разом з тим існують деякі 

положення, яких  необхідно дотримуватись  при здійсненні експортно-

імпортних операцій. 

 Насамперед, вибір партнера повинен визначатися:  

- характером зовнішньоторгової угоди (експортна, імпортна, 

компенсаційна і т.д.);  

- предметом угоди (купівля-продаж товару чи надання послуг); 

- характером предмету угоди (сировинна чи готова продукція, машинно-

технічна продукція чи товари народного споживання). 

Дуже важливо визначити країну, в яку найбільш вигідно експортувати чи з 

якої найбільш вигідно імпортувати товар (послуги). При порівнянні варіантів з 

виходу на зовнішні ринки  керівництву підприємства необхідно брати до уваги 

наступні фактори, а саме: політичну й економічну стабільність; витрати 

виробництва; транспортну інфраструктуру; державні пільги й стимули; 

наявність як кваліфікованої, так і відносно дешевої робочої сили; ємність ринку 

даної країни; наявність торгових обмежень; наявність необхідних 

постачальників сировини, матеріалів,тощо. 

Крім економічних критеріїв, важливо враховувати й характер торгово-

політичних відносин з даною країною. Перевага повинна надаватись тій, з якою 

налагоджені нормальні ділові відносини, підтверджені договірно-правовою 

основою. 

В міжнародній практиці з урахуванням загальноприйнятих методик оцінки 

потенційних партнерів виділяють наступні принципи, які важливо враховувати 

при організації даної роботи: 
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- оцінка ступеня солідності потенційного партнера. Під ступенем 

солідності фірми розуміють кількісні показники діяльності, масштаб операцій, 

ступінь платоспроможності і т.д. Для оцінки солідності фірми можна 

використати й інші показники, такі як кількість зайнятих , число підприємств, 

частка продукції, що нас цікавить, в об'ємі виробництва фірми й галузі та ін. 

- оцінка ділової репутації. Ділова репутація фірми визначається тим,  

наскільки вона добросовісно виконує свої зобов'язання, який у неї досвід у 

даній сфері бізнесу, вміння вести переговори на цивілізованому рівні; 

- врахування досвіду минулих угод. При наявності рівноправних умов у 

потенційних партнерів перевага надається тому, хто добре зарекомендував себе 

в колишніх угодах; 

- врахування становища фірми на зовнішньому ринку, тобто чи являється 

вона посередником або безпосереднім виробником (споживачем) продукції.  

    Якщо фірма являється посередником, то в такому випадку треба 

серйозно підійти до вибору посередника. 

Насамперед необхідно звернути увагу на її фінансове становище. І, крім 

того, отримати інформацію про її кредитну здатність, виявити характер товару, 

що продається, і об'єм реалізації, наявність власної ланки збуту. 

Удосконалення механізму експортної діяльності підприємств як складової 

ефективності ЗЕД організації, має проводитись на належному рівні за 

допомогою пріоритетних напрямків роботи ,а саме :  

- зниження витрат на митне оформлення та усунення зайвих і 

неефективних операцій у експортерів;  

- спрощення схеми митних процедур, скорочення обсягу необхідної 

документації;  

- виключення затримок митних вантажів, попередження зловживань у 

митній справі. 

Одним з перспективних шляхів удосконалення експортної діяльності на 

підприємстві на майбутнє є розробка стратегій розвитку виробництва на 

середньо та довгострокову перспективу.  
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Отже, на сучасному етапі розвитку багато українських підприємств 

активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Проте ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств ще доволі низька,що 

є результатом відсутності чіткої зовнішньоторгової політики, слабких каналів 

збуту, недостатнього досвіду роботи на зовнішньому ринку, прагненні до 

швидкої віддачі від продажу продукції.  

Окреслене коло проблем вимагає від керівників вітчизняних підприємств 

відповідних дій по удосконаленню організації зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації ЗЕД на 

підприємствах повинні стати наступні: створення окремого структурного 

підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД на підприємстві; 

організацію маркетингових досліджень зовнішніх ринків; вибір партнерів для 

ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом збору відповідної інформації 

про них; проведення SWOT-аналізу з метою формування сучасної ринкової 

стратегії розвитку підприємства та удосконалення механізму 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі відповідних 

законодавчих актів. 

Втілення в життя вище запропонованих заходів, без сумніву буде сприяти 

підвищенню ефективності ЗЕД вітчизняних підприємств. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

У статті розглянуто основні принципи та особливості оптимізації 

корпоративної культури підприємства, визначено сутність поняття 

«корпоративна культура». Охарактеризовано основні складові корпоративної 

культури, обґрунтовано її вплив на ефективність та конкурентоспроможнісь 

діяльності підприємства. 

Ключові слова: корпоративна культура, організація, управлінська діяльність, 

трудовий потенціал, ефективність управління, конкуренція.  

Сучасний період соціально-економічного розвитку суспільства володіє 

чітким напрямком щодо зростання інноваційності, ефективності й 

конкурентоспроможності. В сучасних умовах господарювання ефективність 

діяльності підприємств багато в чому визначається рівнем розвитку їх 

корпоративної культури. Необхідність формування корпоративної культури 

підприємства в умовах розвитку ринкових відносин не викликає сумнівів. 

Корпоративна культура складається з ідей, основоположних цінностей і 

поглядів, поділюваних усіма членами організації. Вона включає в себе і стиль 

поведінки, і стиль спілкування з клієнтами та колегами, і активність 

співробітників, їх зацікавленість, рівень мотивації і багато іншого.   
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Зростає певний закономірний інтерес вітчизняного менеджменту щодо 

корпоративної культури як інструменту управління, що може забезпечити 

появу переваг, які необхідні для успішної конкуренції на внутрішньому й 

зовнішньому ринку. Метою статті є дослідження сутності корпоративної 

культури як інструменту ефективного менеджменту персоналу підприємства. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: проаналізувати 

основні концептуальні підходи до визначення корпоративної культури та 

виділити ії головні структурні компоненти; охарактеризувати основні складові 

корпоративної культури; дослідити вплив корпоративної культури на 

ефективність та конкурентоспроможність діяльності підприємства. 

Проблему оптимізації та формування корпоративної культури 

досліджували такі відомі зарубіжні автори, як: К. Левін, Р. Дафт, Т. Д Пітерс,                

Р. Кантер, Д. Т. Кернс, А. Компі, Б. Мільнер, Д. А. Недлер, Р. Х. Уотерман. 

Серед вітчизняних та російських авторів, що зробили досить значний внесок у 

вивчення проблеми розвитку корпоративної культури, слід відмітити 

наступних: І. Булєєв, О. Амоша, А. Доронін, О. Віханський, А. Воронкова,                 

О. Грішнова, В. Дубяга, В. Зубенко, О. Мартякова, Г. Назарова, Г. Хаєт.                

В працях даних науковців розкрито суть організаційної культури, окреслено 

різні типології й підходи до оцінки та формування корпоративної культури. 

Крім того деякі проблемні питання, пов’язані із формуванням 

корпоративної культури підприємства, залишаються невирішеними й досі 

потребують подальшого дослідження та висвітлення. 

На сучасному етапі розвитку економіки є досить відомим той факт, що 

майже кожна успішна організація має свою корпоративну культуру, – 

сукупність найважливіших положень діяльності організації, обумовлених 

місією та стратегією розвитку, що знаходять своє відображення в соціальних 

нормах і цінностях більшості працівників. Така культура дозволяє вирізняти 

організацію, створює атмосферу ідентифікованості для її членів, зміцнює 

соціальну стабільність та є контролюючим механізмом, який направляє і 

формує відносини та поведінку працівників [1. ст. 23] 
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Сутність корпоративної культури полягає в специфічній формі існування 

взаємозалежної системи, яка включає в себе ієрархію цінностей, що домінують 

серед співробітників організації та сукупність способів їх реалізації, що 

переважають в ній на певному етапі розвитку. Виділяють наступні джерела 

формування корпоративної культури: система особистих цінностей та 

індивідуально своєрідних способів їх реалізації;  способи, форми та структура 

організації, що втілюють деякі цінності, в тому числі й особисті цінності 

керівників підприємств;  уявлення про оптимальну та припустиму модель 

поведінки співробітника в колективі, що відображає систему внутрішньо 

групових цінностей, що склалися [4. ст.12-13]. 

У психології корпоративна культура розглядається як система базових 

передбачень, цінностей і норм організації, що визначає правила поведінки її 

персоналу, діловий стиль, ритуали, символи і міфи. Саме ці складові 

корпоративної культури мобілізують внутрішні ресурси, єднають і мотивують 

персонал, надають змісту його праці і надихають на максимальну самовіддачу, 

створюють можливість вирішувати складні завдання з випуску якісного 

продукту і завоювання ринку.   

За своїм змістом корпоративна культура є системою цінностей, правил та 

норм поведінки в конкретній організації, це система взаємин і спілкування 

людей, що в ній працюють. Це складне явище, яке включає в себе матеріальне і 

духовне, діяльність, поведінку працівників, а також ставлення самої організації 

до зовнішнього середовища та до своїх працівників. Деякі вчені розглядають 

корпоративну культуру як спосіб управління. Вони зазначають, що в умовах 

високої корпоративної культури окремі люди і команди самі контролюють себе, 

що сприяє більш чіткому функціонуванню організації. Якщо у формуванні 

культури беруть участь усі працівники, то вони бережуть її і дотримуються 

усталених звичаїв, традицій тощо. Якщо культура розглядається ними лише як 

нав'язаний атрибут, то формування її є лише прерогативою менеджерів та 

власників організації. Вона тоді не є стабільною, не сприяє єдності громадської 

думки і не відіграватиме позитивної ролі.  
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Cпеціалісти з менеджменту зазначають, що керівники створюють і 

змінюють культури, а менеджери й адміністратори існують у них. Вони 

підкреслюють, що талант менеджера визначається його здатністю розуміти 

значення корпоративної культури і вміти працювати в ній. За даними 

досліджень, понад 60% респондентів в Україні прагнуть, щоб їхня організація 

мала свою корпоративну культуру і чимось відрізнялася від інших. Більшість 

спеціалістів розглядають корпоративну культуру щодо корпорацій - великих 

організацій з великою чисельністю працівників і з найбільшими можливостями 

для формування її зовнішніх символів. Проте корпоративна культура може 

існувати в будь-якій організації, незалежно від її розмірів і галузі діяльності. Це 

пояснюється тим, що будь-яка спільнота має свої цінності, принципи, норми, 

правила, порядки, ритуали, якими керуються її члени, які передаються 

наступному поколінню [2. ст.93].   

Основні складові характеру корпоративної культури в організації являють 

собою:  

- відповідність (інтегративний ступінь) чи невідповідність 

(дезінтегративний ступінь) ієрархії особистісних та внутрішньо-групових 

цінностей. Дезінтегративний ступінь характеризується відсутністю єдності 

громадської думки, згуртованості у ставленні до визначеної цілі, 

конфліктністю;  

- спільність особистісних та функціонально орієнтованих цінностей. 

Ступінь особистісної значущості професійно-трудової діяльності для більшості 

працівників визначає зміст корпоративної культури; 

- стабільність (високий ступінь адекватності) чи нестабільність (низький 

ступінь адекватності) прийнятих норм поведінки та традицій. Нестабільність 

характеризується відсутністю чітких уявлень про оптимальну, допустиму і 

неприпустиму поведінку. Також культуру організації характеризують 

наступні атрибути: 

- поділені цінності, тобто що люди цінують у своєму житті, в організації: 

своє положення, титули, просування по службі, саму роботу; 
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- віра в керівництво, в успіх, у свої сили, у взаємодопомогу, в етичну 

поведінку, у справедливість і т.п.; 

- комунікаційна система і мова спілкування, тобто використання усної, 

писемної, невербальної комунікації, абревіатури, жестикуляції й т.ін.;  

- усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання: ступінь 

точності часу у працівників, дотримання тимчасового розпорядку й заохочення 

за це; 

- взаємовідносини між людьми, що розрізняються за віком і статтю, 

статусом й владою, досвідом й знаннями, релігією й громадянством, а також 

шляхи й методи вирішення виникаючих конфліктів; 

- процес розвитку працівника і навчання: процедури інформування 

працівників, порядок участі в навчальних програмах, значення процесу 

підвищення кваліфікації, що використовується в організації;  

- трудова етика й методи стимулювання: ставлення до роботи й 

відповідальність за доручену справу; поділ праці й виконання посадових 

обов'язків; оформлення і чистота робочого місця; якість роботи; оцінка роботи і 

винагорода; шляхи просування по службі. 

Кожен працівник, приходячи в організацію, проходить через визначену 

процедуру організаційної соціалізації, під час якої він поступово адаптується до 

колективу і усвідомлює для себе ті чинники, які в сукупності й утворюють  

корпоративну культуру. 

Корпоративна культура підприємства визначає шлях його розвитку у сфері 
управління персоналом. Вона є унікальною та неповторною, на кожному 
підприємстві їй притаманні ті чи інші особливості. Дослідження з цього 
питання доводять, що немає підприємств з однаковою корпоративною 
культурою. Проте підприємства можуть використовувати подібні методи, 
способи, засади для формування та розвитку корпоративної культури. Одним із 
таких шляхів, що сприяє її розвитку, є використання принципів корпоративної 
культури. Принципи корпоративної культури – це базові вихідні положення, які 
забезпечують її формування та розвиток. Дотримання підприємством 
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принципів корпоративної культури впливає на подальший її стан, ефективність 
прийняття управлінських рішень, результативність діяльності працівників. 
Принципи корпоративної культури відображають вихідні засади, положення з 
ефективного управління персоналом. Кожне підприємство може самостійно 
розробляти принципи корпоративної культури, проте їх необхідно розділити на 
загальні та спеціальні [7. ст.122]. 

До загальних принципів корпоративної культури перш за все варто 
віднести:  
- принцип соціально-економічного та інтелектуального розвитку. Корпоративна 
культура повинна орієнтуватись на забезпечення економічного достатку, 
соціального та інтелектуального розвитку усіх працівників; - принцип 
всеохопленості та системності. Спрямований на формування та розвиток 
корпоративної культури з позиції охоплення нею усіх працівників, явищ, 
елементів та процесів, що забезпечують діяльність підприємства; - принцип 
вимірності та корисності. Корпоративна культура повинна виконувати функцію 
корисності як для людей, так і для підприємства; - принцип відкритості та 
постійного удосконалення. Що передбачає орієнтацію корпоративної культури 
на удосконалення та стабільний розвиток. Корпоративна культура повинна 
бути відкритою, постійно вдосконалюватись, прагнути до нових досягнень; 

- принцип координації. Корпоративна культура першочергово повинна 
забезпечувати порядок у роботі підприємства та координувати поведінку людей 
на підприємстві, а також поза його межами;  

- принцип обов'язковості. Керівництво компанії має право здійснювати 
контролювання за дотриманням норм і правил корпоративної культури; 

- принцип винагороди. Корпоративна культура повинна забезпечити 
однакову та справедливу винагороду працівникам, що дотримуються її норм; 

- принцип відповідності чинному законодавству. Підприємство самостійно 
визначає норми та правила корпоративної культури, систему винагород за їх 
дотримання, механізм здійснення контролю за їх дотриманням, моделі розвитку 
корпоративної культури, проте відповідно до вимог законодавства, такі дії 
можна здійснювати лише на підставі чинних законодавчих та нормативно-
правових актів та не суперечити їм.  
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Приклади провідних компаній свідчать, що міцна та високорозвинена 

культура сприяє зміцненню становища компанії, збільшенню її прибутків, 

підвищення ефективності діяльності працівників.  

Ми розділяємо точку зору тих науковців, які вважають власну культуру 

працівників організації зовнішнім відображенням корпоративної культури , що 

виражає себе через імідж і дизайн організації, фірмові традиції, обряди, тощо. 

Система корпоративних цінностей є ядром корпоративної культури в 

організації. 

Таким чином можна стверджувати, що корпоративна культура організації 

– це сукупність прийнятих на даному підприємстві норм і правил поведінки по 

відношенню до клієнтів i партнерів, а також культура мiжособових стосунків на 

підприємстві і саме від неї залежить ефективність діяльності організації, стан 

міжособистісних стосунків в ній та сформований імідж. Вона має сприяти 

досягненню ефективних результатів діяльності підприємства на основі 

наближення інтересів адміністрації і персоналу. Формування позитивної 

корпоративної культури сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.    
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ 

У статті досліджено сутність корпоративної культури підприємства, 

охарактеризовані основні складові елементи корпоративної культури, 

обґрунтовано вплив корпоративної культури на ефективність та 

конкурентоспроможність діяльності підприємства на ринку. Проведено 

комплексне дослідження факторів, чинників та інструментів, які формують  

корпоративну культуру в організації. Доведено, що співробітники компанії з 

високою корпоративною культурою працюють з повною самовіддачею і 

високою продуктивністю, що робить компанію більш компетентною та 

конкурентоспроможною на ринку. 

Ключові слова: корпоративна культура, ефективність, управління, персонал, 

конкурентоспроможність.  

Вступ. На сьогоднішній день існуюча корпоративна культура у більшості 
українських підприємств увійшла в протиріччя із завданнями адаптації до 
ринкових вимог, прискореного економічного зростання та розвитку інновацій.  
Проблеми та недоліки у формуванні корпоративної культури негативно 
впливають на організаційну поведінку керівників, мотивації персоналу до 
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продуктивної праці, стані соціально-трудових відносин, що, у свою чергу, стає 
однією з суттєвих перешкод у забезпеченні ефективної діяльності підприємств. 
Саме тому дослідження особливостей корпоративної культури на вітчизняних 
підприємствах на даному етапі розвитку економіки України набуває особливого 
значення та потребує проведення відповідних наукових досліджень. 

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що все ще недостатньо 
вивченою залишається сутність організаційної культури, концепція її 
становлення та розвитку, спостерігаються суперечливі погляди на трактування 
ролі організаційної культури та її впливу на організаційну поведінку керівників, 
стан соціально-трудових відносин. 

Корпоративна культура відіграє важливу роль у визначенні і реалізації 
управлінської діяльності, здійсненні ефективної політики підприємства. 
Проблемам формування та розвитку корпоративної культури значна увага 
приділена у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як І. Ансофф, 
М. Портер, С. Адамс, А. І. Наумов, К. С. Камерон, Воронкова В. Г.,                
І. В. Мажура, О. Є. Кузьмін, Хаєт Г. Л., Балабанова Л. В., Виноградський М. Д. 
та інші. Проте, враховуючи економічну ситуацію країни, високий рівень 
конкуренції серед підприємств можна стверджувати, що питання вивчення 
корпоративної культури і надалі залишається актуальним. 

Метою статті є визначення поняття корпоративної культури, її ролі в 
системі управління персоналом та визначення шляхів її удосконалення на 
підприємстві. 

Корпоративна культура в тій чи інакшій формі існує майже в будь-якій 
компанії. Тільки відмінність полягає у тому, що в одній організації вона 
виникає, формується і розвивається стихійно, а в іншій усвідомлено і 
цілеспрямовано. На сьогоднішній день все більше керівників і менеджерів по 
роботі з персоналом замислюються про необхідність цілеспрямованого 
формування в організації корпоративної культури.  

Вдало сформована корпоративна культура забезпечує ефективне 
досягнення цілей організації, а також підвищує авторитет організації, 
збільшуючи її привабливість для співробітників, партнерів по бізнесу та 
інвесторів [1, c. 12].  
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Необхідно вміти розрізняти сильну та слабку корпоративну культуру. 

Підприємства, які тільки вийшли на ринок чи підприємства, що 

характеризуються постійною ротацією думок (понять) серед колективу, мають 

слабку культуру. Члени таких підприємств мають недостатньо спільного 

досвіду для формування загальноприйнятих цінностей. Проте, слід відмітити, 

що не всі зрілі підприємства зі стабільними кадрами характеризуються сильною 

корпоративною культурою: головні цінності підприємства повинні постійно 

підтримуватися. 

Процес формування та реформування корпоративної культури 

відбувається під впливом зовнішніх ринкових факторів (рис.1), діючих як 

основний аргумент перетворень, спрямованих на вдосконалення як внутрішньої 

взаємодії з персоналом, так і зовнішньої взаємодії з партнерами, клієнтами та 

конкурентами, а також з потенційними співробітниками компанії [2, c. 230]. 

Основними факторами корпоративної культури є: зовнішнє середовище, яке 

визначає динамічність реагування процесів і працівників на вимоги ринку, 

клієнтів, постачальників; стиль формальних лідерів, стиль управління, 

мотивуючі дії, особиста ефективність керівників, їх результативність в 

напрямку створення корпоративної культури; ступінь узгодженості цілей в 

організації, які переслідують керівники; ступінь мотивації працівників, яка 

оцінюється насамперед з точки зору її спрямованості, відповідності цілям 

компанії, здатності керівників створювати умови особистої зацікавленості 

працівників в результатах і ефективності підприємства; взаємодія формальних і 

неформальних лідерів, що виявляють корпоративні інтереси щодо 

індивідуального кар’єрного росту, визнання досвіду і впливу «старих» 

кадрових працівників, а також з точки зору управління невиробничими 

процесами [3, c. 186]. 
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Рис. 1. Фактори корпоративної культури організації 

 

Їх активна позиція дає позитивний результат, а неактивна або спрямована в 

бік отримання особистої вигоди позиція може привести до саботажу, 

самозахисті, захисту прав і дасть нульову ступінь впливу даної соціально-

ієрархічної групи на загальну ефективність компанії. 

Корпоративні цінності, які формуються власником організації і її вищим 

керівництвом, завдяки добре продуманим методам управління, і зокрема, 

соціально-психологічним, мають впливати на формування свідомості окремих 

співробітників та його колективу загалом.  

На сьогоднішній день виділяють багато різних ознак корпоративної 

культури. Особлива комбінація таких ознак надає кожній культурі 

індивідуалізації, дозволяє тим чи іншим способом ідентифікувати її. Найбільш 

характерними ознаками, що визначають зміст корпоративної культури 

вітчизняних підприємств на думку авторів, наведені в рисунку 2.  
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Взаємодія формальних і 
неформальних лідерів 

Ступінь формалізації 
процесів 



534 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні ознаки корпоративної культури 

 

Важливу роль в формуванні корпоративної культури відіграють її складові, 

яким притаманні певні особливості і унікальність через індивідуальність 

підприємств (розмір, характер продукції, ринки збуту, соціальну спрямованість) 

[4, c. 130].  

Ми ж вважаємо, що до таких складових можна віднести:  

− філософію існування організації та її ставлення до членів колективу і 

клієнтів; 

− цінності, які є домінуючими та на яких ґрунтується підприємство, які 

стосуються мети його існування і засобів завдяки яким досягається ця мети; 

− норми, які приймаються усіма членами колективу організації і 

визначають принципи стосунків у ній; 

− правила, за якими проводиться трудова діяльність на підприємстві; 

− психологічний клімат у колективі, який виявляється у природі стосунків 

між членами колективу та при контактах із зовнішнім середовищем; 

− корпоративні свята і вечірки; 

− зустрічі вищого керівництва з членами колективу, у тому числі з 

рядовими співробітниками. 
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Головним внутрішньофірмовим інструментом, який формує ефективну 

корпоративну культуру є робота з персоналом, яка в свою чергу орієнтована на 

оптимізацію основних функцій трудової діяльності: життєзабезпечуючої і 

творчої. Робота з персоналом полягає у раціональній інтеграції формальних і 

неформальних норм і правил поведінки, яка спрямована на розвиток [5, c. 329]. 

Корпоративна культура і робота з персоналом виступають один для одного 

взаємодоповнюючими чинниками внутрішнього впливу, адже, з одного боку, 

зміни корпоративної культури визначають необхідність відповідної зміни 

роботи з персоналом; з іншого, напрями роботи з персоналом, що формують і 

зміцнюють корпоративну культуру, в свою чергу, отримують її як основу свого 

подальшого вдосконалення. 

Щодо організації корпоративна культура повинна виконувати наступну 

низку найважливіших функцій, які знаходяться в основі формування 

конкурентного статусу підприємства на ринку. До найважливіших з них можна 

віднести:  

− охоронну функцію, яка полягає у формуванні бар’єру, який захищає 

підприємство від негативних зовнішніх впливів. Вона реалізується через 

заборони та обмежувальні норми; 

− інтегруючу функцію, що формує відчуття поваги та приналежності до 

підприємства, прагнення сторонніх людей вступити до неї.  Це значно 

полегшує розв’язання проблем з кадрами; 

− регулюючу функцію, яка підтримує необхідні правила і норми поведінки 

членів колективу, їхніх взаємовідносин у підприємстві, контактів із зовнішнім 

світом, що в свою чергу зменшує вірогідність небажаних конфліктів; 

−  адаптивну функцію, котра полегшує взаємну адаптацію людей один до 

одного і до підприємства. Вона втілюється через загальні норми поведінки, 

звичаї, обряди, за допомогою яких здійснюється виховання співробітників. 

Беручи участь у спільних заходах, дотримуючись однакових способів поведінки 

тощо, людям значно легше порозумітися один з одним; 
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− орієнтуючу функцію, що полякає у спрямуванні діяльності підприємства 

та її членів у необхідне русло; 

−  мотиваційну функцію, що створює для цього необхідні стимули. 

На більшості вітчизняних підприємств процес формування корпоративної 

культури є незакінченим через неповне усвідомлення значення корпоративної 

культури для розвитку підприємства та невміння її застосовувати. В основному, 

причиною цього є те, що корпоративна культура – це елемент сучасного 

ринкового менеджменту, а більшість підприємств працює зі «старими 

кадрами». Менеджмент цих підприємств засновується на дещо застарілих 

бюрократичних принципах і потребує змін. Підприємства функціонують на 

основі системи правил, процедур і стандартів, дотримання яких повинно 

гарантувати їхню ефективність, тому їхня культура є більш бюрократичною [6, 

c. 12]. Будь-яке підприємство функціонує й розвивається як складний організм, 

його життєвий потенціал, ефективність функціонування й виживання на ринку 

в конкурентній боротьбі залежить від багатьох факторів, таких як: визначеної 

стратегії поведінки на ринку; чіткої організаційної побудови; відповідних 

систем управління й висококваліфікованих співробітників. Успішне 

підприємство визначається ще й міцною корпоративною культурою, особливим 

стилем керівництва, яке сприяє досягненню й збереженню лідируючих позицій 

господарюючого суб’єкта на ринку. 

Щоб забезпечити стабільний розвиток підприємства та підвищення 

ефективності його діяльності, керівництву необхідно інвестувати ресурси у 

формування та розвиток корпоративної культури. Корпоративна культура 

повинна бути в центрі постійної уваги для менеджерів. Вона має сприяти 

досягненню ефективних результатів діяльності на основі збалансування 

інтересів вищого керівництва і персоналу. Формування позитивної 

корпоративної культури дасть змогу підвищити конкурентоспроможність 

підприємства та його продукції на внутрішньому і на зовнішньому ринках. 



537 
 

Список використаних джерел: 
1. Бала О. І., Мукан О. В., Бала Р. Д. Принципи корпоративної культури 

підприємств: сутність та види. – 2012. – №682. – С. 11-15. 

2. Харчишина О. В. Організаційна культура як фактор мотивації персоналу 

підприємства / О. В. Харчишина // Вісник ДАУ. – 2013. – № 1. – С. 226-235. 

3. Іванченко А. В. Орієнтація на розвиток персоналу в системі 

корпоративних цінностей підприємства // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, Ч. 2, Т. 1. – С. 185 – 190 

4. Системно-цільове оцінювання чинників впливу на формування 

організаційної культури підприємства [Текст] / Г. М. Захарчин // Актуальні 

проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 129-136 

5. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової 

адаптації персоналу підприємства / Н. П. Любомудрова, Н. В. Смолінська,                

І. І. Грибик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. 

наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 

Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - № 640: Проблеми 

економіки та управління. - С. 327-333 

6. Корпоративная устойчивость и организационная культура /                

К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 9-20 

 

УДК 45.012.32 (047) 

П.С. Степанюк 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму реалізації управлінських 

рішень як умови досягнення стратегічних цілей підприємством. Запропоновано 

механізм реалізації управлінських рішень, який є взаємозалежною системою 

цілей, вимог, принципів, методів, форм, етапів та елементів, що забезпечують 

виконання прийнятих рішень.  
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Ключові слова: управлінське рішення, механізм реалізації управлінських рішень, 

стратегічна ефективність реалізації управлінських рішень, складові механізму 

реалізації управлінських рішень, стратегія.  

Серед керівників поширена думка, що якщо рішення прийнято, то його 

буде обов’язково виконано. На практиці більшість рішень або не виконується 

зовсім, або неефективне їх виконання не приводить до бажаного результату, 

тобто, як бачимо, має місце недооцінка виконання рішень. У результаті такого 

підходу, як показує практика, задані показники оцінки ефективності не 

досягаються, і реалізація функціональних та корпоративної стратегій є 

неефективною. Керівництво не отримує реальної інформації про хід реалізації 

стратегії в конкретний період часу і, отже, не може досягати стратегічних цілей 

і зберігати конкурентоспроможність на бажаному рівні. Разом із тим 

необхідність ефективної реалізації стратегії вимушує кожного керівника 

підвищувати якість і ефективність реалізації управлінських рішень. 

 Реальна цінність прийнятого управлінського рішення визначається тільки 

після його виконання, а результати реалізації кожного рішення, у свою чергу, 

впливають як на виконання стратегії в цілому, так і на розробку подальших дій. 

Реалізації прийнятих управлінських рішень на практиці також перешкоджають 

стереотипи методів вирішення проблем, що склалися.  

Тільки послідовно і в заплановані терміни реалізоване управлінське 

рішення дає можливість досягати поставленої мети і може вважатися 

ефективним. У сучасній управлінській літературі існує справедлива думка, що 

реалізувати рішення значно складніше, ніж його прийняти. І менш вигідне 

рішення, зрештою, може дати більший ефект за умов ефективної його 

реалізації.  

Проблеми підготовки та прийняття управлінських рішень досліджувалися 

різними авторами, серед яких слід виділити І. Ансоффа, М. Альберта,                

М.А. Бессонову, Ю.В. Вертакову, М.Ф. Гончара, В.В. Конопльова, М. Мескона, 

Ю.К. Прохорова, Е.А. Трахтенгерца, В.А. Фатхутдинова, В.В. Фролова,                

Ф. Хедоурі, А.В. Шегду та ін. Авторами досліджено сутність, принципи та 

місце процесу прийняття управлінських рішень у системі управління 
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підприємством, висвітлено переваги та недоліки існуючих моделей прийняття 

управлінських рішень, склад та зміст етапів раціонального прийняття рішень 

тощо. Однак при цьому недостатньо уваги приділяється механізму реалізації 

управлінських рішень, сутності етапів їх реалізації, проблемам, що 

перешкоджають виконанню прийнятих рішень, та оцінці впливу ефективно 

впроваджених рішень на діяльність підприємства.  

Метою статті є удосконалення механізму реалізації управлінських рішень, 

який сприяє збільшенню частки управлінських рішень, що ефективно 

реалізуються, оскільки саме з цієї частини прийнятих управлінських рішень 

складається ефективність реалізації стратегії в цілому.  

У нестабільних динамічних умовах успіх реалізації стратегії залежить не 

тільки від правильного вибору реалізаційних заходів, які дозволяють розробити 

своєчасне управлінське рішення (УР), а також від швидкого отримання цього 

рішення виконавчою ланкою та найскорішого його виконання. Тому слід 

звернути особливу увагу на реалізацію управлінських рішень. Реалізація 

управлінських рішень у системі управління реалізацією корпоративної стратегії 

– це діяльність суб’єктів управління, яку організовано відповідно до певних 

вимог і спрямовано на досягнення поставлених у рішенні цілей за допомогою 

відповідних методів та форм управління. Для ефективної реалізації рішень, що 

приймаються на всіх рівнях управління, необхідно розробити відповідний 

механізм. 

Під механізмом реалізації управлінських рішень слід розуміти систему 

цілей, вимог, принципів, методів, форм, етапів та елементів, які забезпечують 

виконання прийнятих рішень, спрямованих на реалізацію функціональних і 

базової стратегій підприємства. Це взаємозалежна система, яка регулює процес 

реалізації управлінських рішень. 

 Вважається доцільним виділити в структурі механізму реалізації 

управлінського рішення п’ять складових: суб’єкти реалізації УР, цільова, 

методична, процесна та забезпечуюча. До суб’єктів реалізації управлінського 

рішення слід відносити менеджерів середнього та нижчого рівнів, тобто тих 
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осіб, які отримують прийняті рішення від менеджерів вищого за них рівня, 

передають ці рішення на нижчий рівень управління та безпосередньо 

виконавцям, яких обирають для виконання того чи іншого УР. Відповідні 

менеджери деталізують прийняті рішення та здійснюють оперативне 

управління, моніторинг і контроль виконання УР. Цільова складова передбачає 

дотримання в процесі реалізації управлінських рішень цілей, які відповідають 

цілям, що забезпечують виконання функціональних та корпоративної стратегії 

підприємства. На етапі виконання кожне з виконаних рішень аналізується з 

метою дотримання поставлених цілей, від яких залежить рівень реалізації 

стратегії. Методична складова визначає, яким вимогам та принципам має 

відповідати процес реалізації рішень та за допомогою яких інструментів 

управління цей процес буде виконано.  

Успішна реалізація управлінських рішень передбачає дотримання таких 

вимог.  

1. Пріоритетність визначає послідовність виконання завдань, яка 

найбільшою мірою відповідає їх значущості, першочерговості, забезпеченню 

ресурсами тощо.  

2. Ефективність організації виконання рішень обумовлена раціональним 

використанням ресурсів для досягнення результатів.  

3. Економічність визначається найменшими витратами на реалізацію 

рішення. 

 4. Ініціативність відповідального за найшвидше виконання рішення з 

найменшими витратами часу.  

5. Зацікавленість керівників та виконавців у досягненні поставлених 

завдань через мотивацію та стимулювання працівників.  

6. Ієрархія у виконанні рішень визначається делегуванням повноважень 

щодо реалізації УР на тому управлінському рівні, який безпосередньо володіє 

необхідними повноваженнями та ресурсами.  

7. Конкретність характеризується чіткою та однозначною постановкою 

завдання та шляхів і строків реалізації рішення.  
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8. Командна робота дозволяє оперативно виконувати ті рішення, реалізація 

яких пов’язана з діяльністю декількох працівників.  

9. Науковий підхід до виконання поставлених завдань.  

Залежно від стилю управління, що використовується при реалізації рішень, 

та ступеня залучення працівників до управління змінами доцільно розглядати 

такі підходи до управління: директивний, нормативний, контролюючий, підхід 

співробітництва, компромісний та чемпіонський [3]. При здійсненні управління 

реалізацією УР доцільно дотримуватися таких принципів, які дозволяють 

ефективно виконати поставлені завдання: 

 – основою реалізації рішень має стати обрана стратегія та організаційна 

структура, що їй відповідає;  

– наявність горизонтальної та вертикальної узгодженості [2, с.309];  

– кількість цілей, на яких зосереджена увага має бути обмеженою;  

– наявність міжцільових зв’язків;  

– розробка критеріїв, за якими аналізуються результати;  

– відповідність управлінських рішень наявній організаційній структурі 

управління підприємством [2, с.310];  

– можливість командної роботи.  

Методи реалізації управлінських рішень, які є одним із важливих 

елементів механізму виконання управлінських рішень на підприємстві, 

доцільно поділити на три групи: організаційні, мотиваційні та методи оцінки 

ефективності. Перші дві групи методів належать безпосередньо до класичного 

менеджменту. З позицій економіки найбільшу цікавість викликають методи, які 

оцінюють ефективність реалізації прийнятих управлінських рішень, серед яких 

найбільш поширеними є непрямий метод, методи визначення за кінцевими 

результатами та визначення за безпосередніми результатами [1, 3, 5].  

В основу цих методів покладено твердження про те, що ефективність 

досягається за рахунок отримання максимальних результатів за мінімальних 

витрат. Непрямий метод припускає аналіз ринкової вартості УР та витрат на 

його реалізацію за рахунок аналізу варіантів УР об’єкта – аналога, які 
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реалізовані в однакових умовах. Метод визначення за кінцевими результатами 

заснований на розрахунку ефективності виробництва в цілому та виділенні 

фіксованої частини, яка складає від 20 до 30%. Тобто фактично цей метод – це 

скориговане визначення ефективності господарської діяльності, на яку впливає 

значна кількість факторів, а ефективно реалізовані управлінські рішення – 

тільки один з них.  

В економічній літературі виділяють два аспекти методів оцінки 

ефективності реалізації управлінських рішень – цільовий і витратний. Цільовий 

аспект відображає міру досягнення підприємством поставлених цілей, а 

витратний – економічність способів перетворення ресурсів у результати 

діяльності. Оскільки визначення цілей і методів їх досягнення є стратегічним 

завданням підприємства, справедливо цільову ефективність трактувати як 

стратегічну. Під стратегічною ефективністю реалізації управлінських рішень 

слід розуміти ступінь відповідності функціонування підприємства обраній 

корпоративній стратегії, а також її функціональним складовим: стратегії 

досягнення фінансових результатів, фінансовій, кадровій, організаційній, 

маркетинговій, інвестиційній стратегіям. Як наслідок, загальний критерій 

ефективності реалізованих управлінських рішень має відображати як 

результати реалізації загальної корпоративної стратегії, так і підпорядкованих 

їй функціональних складових.  

Ефективне функціонування механізму реалізації управлінських рішень 

неможливе без організованої належним чином забезпечуючої складової. 

Інформаційне забезпечення є однією зі складових, що забезпечують процес 

реалізації управлінського рішення, та обумовлене необхідністю проведення 

значної кількості розрахунків; забезпечення збору, накопичення, зберігання і 

коригування інформації; значною трудомісткістю завдань прийняття рішення та 

робіт щодо його реалізації, характером певних інформаційних процесів, що 

постійно повторюються.  

Різноманітність інформаційних систем, що існують, дозволяє підприємству 

зробити обґрунтований вибір однієї з них. Компетенційне забезпечення в 
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механізмі реалізації управлінських рішень має дуже важливе значення, 

оскільки, по-перше, реалізація рішень потребує наявності певних компетенцій 

персоналу; по-друге, ці компетенції обумовлюють своєчасне та ефективне 

виконання рішень. Організаційне забезпечення передбачає створення такої 

організаційної структури підприємства, яка здатна швидко реагувати на 

зворушливість зовнішнього та внутрішнього середовища, бути гнучкою, 

певною мірою універсальною, націленою на реалізацію поставлених завдань та 

прийнятих рішень.  

Наявність усіх видів потрібних ресурсів, можливість їх залучення в 

необхідному розмірі та послідовності зумовлюють виділення ресурсного 

забезпечення в механізмі реалізації управлінського рішення.  

Мотивація персоналу до виконання поставлених цілей забезпечує належну 

мобілізацію всіх резервів виконавців. Вплив на мотиви, які спонукають 

персонал до прояву активності – основний сенс мобілізації колективу до 

реалізації рішень, прийнятих керівництвом. Загальновживані функції 

управління (планування, організація, мотивація, контроль та моніторинг) 

притаманні також управлінню реалізацією управлінських рішень, але вони 

мають деякі особливості, що відповідають етапам реалізації управлінських 

рішень[4, с.39].  

1. Функція планування передбачає, по-перше, з’ясування управлінського 

рішення відповідно до можливості його реалізації, строків виконання; по-друге, 

визначення наявності умов для реалізації, наявності організаційних технологій і 

адміністративних дій для формування взаємовідносин, що потрібні для 

виконання УР; по-третє, проведення деталізації прийнятого рішення і розробка 

плану його виконання передбачає виділення складових частин УР, визначення 

можливих варіантів організації його виконання та складання завершального 

організаційного плану реалізації управлінського рішення.  

2. До функції організації процесу реалізації рішень доцільно віднести, по-

перше, обґрунтування вибору виконавців. На цьому етапі реалізації УР слід 

чітко уявляти індивідуальні особливості, знання та навички, професійний 
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досвід, кваліфікацію виконавця, якому керівник делегує виконання рішення. У 

разі, коли виконання рішення потребує командної співпраці, менеджер повинен 

ураховувати взаємовідносини між особами, що реалізують УР. Наступним 

етапом, що належить до організаційної функції, є доведення прийнятого 

рішення до виконавців.  

На цьому етапі доцільно переглянути інформацію з метою встановлення її 

адекватності, зрозумілості, зручності у використанні, можливості використання 

відповідних форм рішень (наказ, розпорядження, лист, повідомлення), а також 

провести інструктаж персоналу щодо плану реалізації рішення. У деяких 

випадках виникає необхідність перегляду посадових інструкцій та їх 

коригування, надання певним виконавцям більш широких повноважень. 

Наступним етапом процесу реалізації стратегії є визначення наявності 

ресурсного забезпечення, тому необхідно відповідно до плану реалізаційних 

заходів виявити наявність кожного з необхідних видів ресурсів для кожного 

етапу плану реалізації управлінського рішення. За невідповідності умовам 

ресурсного забезпечення виконання завдання рішення передається на повторне 

з’ясування, і тільки у разі наявності або можливості отримання у певні строки 

необхідних ресурсів приймається остаточне рішення про початок реалізації УР.  

3. Функція мотивації в механізмі управління реалізацією управлінських 

рішень спрямована на спонукання підлеглих до виконання завдань, які 

відповідають їх кваліфікаційним та компетенційним повноваженням та 

розроблені відповідно до плану виконання рішення. Мотивація виконавців  є 

головною складовою успіху в реалізації управлінських рішень та головною 

умовою ефективної реалізації функціональних і корпоративної стратегій. Тому 

вона має, з одного боку, створювати умови за яких кожен з виконавців зможе 

задовольняти індивідуальні потреби, а з іншого – бути спрямованою на 

досягнення стратегічних цілей. Тому система винагород має відповідати цілям і 

стратегіям підприємства та забезпечувати повне використання трудового 

потенціалу. 

4. Функція моніторингу та контролю є однією з основних функцій 
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управління, оскільки визначає правильність прийнятих рішень, поставлених 

завдань, розроблених стратегій. У системі механізму реалізації управлінських 

рішень моніторинг та контроль передбачають цикл етапів завершального 

процесу реалізації управлінських рішень у вузькому розумінні, та визначення 

ефективності реалізації базової стратегії підприємства – в широкому.  

За допомогою контролю та моніторингу відхилень від нормативних 

значень показників, коригування рішень та здійснення оперативного 

управління забезпечується процес досягнення стратегічних цілей та реалізації 

стратегії підприємства, функція моніторингу та контролю передбачає 

виконання завершальних етапів механізму реалізації управлінських рішень. На 

етапі оперативного управління здійснюється контроль дотримання основних 

характеристик рішення, що реалізується, строків його реалізації, коригування 

рішень при виявленні розбіжності між нормативними і фактичними значеннями 

отриманих результатів, визначається періодичність проведення контрольних 

оцінок інтегральних показників реалізації функціональних стратегій 

підприємства.  

Вибір критеріїв оцінки реалізованого рішення повинен здійснюватися один 

раз на рік, коли підприємство має можливість отримання найбільш повної 

інформації про конкурентів, ситуацію на ринку та на підставі цих даних 

здійснює перегляд та коригування нормативних значень інтегральних 

показників реалізації корпоративної та функціональних стратегій, а за 

необхідності – коригування самих стратегій. Моніторинг впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища доцільно проводити за допомогою 

GAP-аналізу, який дозволяє виявити розрив між нормативним та фактичним 

значенням показників реалізації стратегії. Узагальнені результати GAP-аналізу 

вказують на стратегічний напрям, який більшою мірою вплинув на відхилення. 

Коли відхилення неістотні, формується звіт про завершення виконання 

управлінського рішення, в іншому разі рішення потребують коригування та 

цикл оперативного управління починається з початку до тих пір, поки всі 

відхилення не будуть подолані.  
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Таким чином, забезпечення повноцінного функціонування механізму 

реалізації управлінських рішень у системі управління реалізацією 

функціональних та корпоративної стратегій підприємства, злагоджена робота 

всіх його складових дозволяє втілювати в життя прийняті управлінські рішення 

та реалізувати обрану стратегію в умовах мінливого внутрішнього та 

зовнішнього середовища.  
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В статті визначено сутність фінансового механізму  підприємств, висвітлено 

стан та особливості розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі 

та визначено стратегічні пріоритети подальшого вдосконалення механізму 

фінансової діяльності підприємств. Встановлено, що розвиток фінансової 

діяльності підприємств є невід’ємною складовою реформування економіки 

держави. 

Ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, механізм 

фінансової діяльності, суб’єкти господарювання, фінансові інструменти.  

В умовах трансформаційних перетворень розвиток підриємництва є 

вагомою умовою активізації економічного розвитку. Вагомим є посилення 

ефективності фінансової політики суб’єктів господарювання шляхом 

вдосконалення інструментарію фінансового  механізму. Необхідність 

дослідження стану та особливостей механізму реалізації підприємництва в 

Україні  є актуальним і необхідним. 

Метою є розкриття теоретичних аспектів фінансового механізму 

підприємницької  діяльності в Україні та пропозиція шляхів удосконалення 

системи фінансового забезпечення підприємницької діяльності. 

Перехiд до ринкової економіки тiсно пов’язаний з виникненням і 

функціонуванням підприємницького сектора, з формуванням нових форм 

господарської діяльності. Існує необхідність створення умов, сприятливих для 

роботи всіх суб’єктів підприємницької діяльності та гарантування суб’єктам 

підприємницької діяльності державою умов самостійної діяльності в межах 

чинного законодавства.  

На сьогодні в Україні існують проблеми, які гальмують                

процес розвитку фінансової діяльності підприємництва (рис.1). 
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Рис.1. Фактори впливу на діяльність підприємств 

Варто реформувати законодавчу базу, що сприятиме підвищенню рівня 
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діяльності в Україні суттєво змінились. Вдосконалення законодавчої бази, 

поступове входження на світовий ринок, стабілізація економіки держави 

впливають на діяльність як українських, так і зарубіжних підприємств в 

Україні. 

Розвиток підприємницької діяльності спрямований на досягнення такого 

результату, тому що при відсутності платоспроможного попиту достатнього 

рівня життя населення, підприємницька діяльність втрачає своє значення. [1] 

При цьому важливим є створення та вдосконалення фінансового механізму 

реалізації діяльності підприємств.  

Функціонування фінансового механізму ґрунтується на організаційно-

правових положеннях та фінансовій інформації, які забезпечують практичне 

використання фінансів для досягнення визначених цілей і завдань [5]. До 

складу фінансового механізму входять такі основні елементи: 

• фінансові методи; 

• фінансові важелі; 

• фінансові інструменти; 

• нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. 

До системи фінансових методів входять фінансове прогнозування, 

планування, фінансові показники і коефіцієнти, нормативи, ліміти, резерви, 

система розрахунків, кредитування, інвестування, оподаткування, страхування, 

стимулювання тощо, а до фінансових важелів: дохід, прибуток, ціна, норма 

амортизації, ставка податку, ставка дисконту, відсоткова ставка тощо. 

Фінансове планування – діяльність зі складання планів формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів 

господарювання, їх об'єднань, галузевих структур, територіально-

адміністративних одиниць та країни в цілому, спрямована на досягнення 

поставлених цілей і вирішення певних завдань. У процесі фінансового 

планування кожен суб'єкт господарювання оцінює свій фінансовий стан, 

виявляє резерви збільшення фінансових ресурсів та напрями їх ефективного 

використання. За допомогою фінансового планування здійснюється економічне 
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обґрунтування фінансових рішень та вибір їх альтернативних варіантів. 

Ефективність і дія фінансового механізму залежать від правового і 

нормативного забезпечення. До правового забезпечення входять законодавчі 

акти, постанови, накази та інші правові документ органів управління. 

Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму становлять 

інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз'яснення. 

Можна сказати, що основами фінансового механізму стійкого розвитку 

підприємства є:  

• забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів у 

майбутньому періоді. Це завдання реалізується шляхом визначення загальної 

потреби у фінансових ресурсах підприємства на майбутній період, максимізації 

обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, 

визначення доцільності формування фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх 

джерел, управління залученням позикових фінансових коштів, оптимізації 

структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу;   

• забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу 

фінансових ресурсів для виробничого й соціального розвитку підприємства, 

виплати необхідного рівня доходів на інвестований капітал власникам 

підприємства тощо, оптимізація грошового обігу. Це завдання вирішується 

шляхом ефективного управління грошовими потоками підприємства у процесі 

кругообігу його коштів, забезпеченням синхронізації обсягів отримання й 

витрат коштів у певні періоди, підтримкою необхідної ліквідності його 

оборотних активів;   

• забезпечення максимізації фінансових результатів діяльності 

підприємства, яка досягається за рахунок ефективного управління активами, 

залучення у господарський оборот позикових фінансових ресурсів, вибору 

найбільш ефективних напрямів операційної та фінансової діяльності;   

• забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику. Якщо рівень прибутку 

підприємства заданий або спланований заздалегідь, важливим завданням є 

зниження рівня фінансового ризику, що забезпечує одержання цього прибутку;  
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• забезпечення постійної фінансової стійкості підприємства у процесі його 

розвитку, яка характеризується прийнятним рівнем ліквідності та 

платоспроможності, ділової активності й рентабельності підприємства на всіх 

етапах його розвитку та забезпечується формуванням оптимальної структури 

капіталу й активів, ефективними пропорціями в обсягах формування 

фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем 

самофінансування інвестиційних потреб [4]. Головним напрямом політики 

ринкової трансформації економіки є створення умов становлення та розвитку 

національного підприємництва, у першу чергу малого і середнього бізнесу.  

Світовий досвід і практика господарювання доводять, що існування 

ефективного фінансового механізму функціонування великих, середніх і малих 

підприємств, їх природно регульоване (у тому числі і за рахунок 

антимонопольного законодавства) оптимальне співвідношення становлять 

характерну рису ринкової економіки, адже особливий сектор ринкової 

економіки мале і середнє підприємництво здійснює швидку окупність витрат, 

забезпечує широку свободу ринкового вибору, насичення ринку товарами, 

послугами та додатковими робочими місцями, сприяє послабленню 

монополізму в економіці тощо.  

Основними факторами підвищення ефективності фінансового механізму 

підприємства є підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, 

організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, 

поліпшення якості ресурсів та інші. Зарубіжний досвід свідчить, що фінансова 

діяльність підприємництва в Україні потребує вдосконалення. Фінансовий 

потенціал у державі не реалізується повністю, у зв’язку з тим, що основні 

засади економічного розвитку підприємницької діяльності на даний час 

несприятливі та недосконалі. 

На сьогодні перед вітчизняним підприємництвом стоять такі важливі 

завдання, зокрема,  розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку 

товарів та послуг, створення конкуренції, стимулювання інноваційного 

розвитку, прояв підприємницької ініціативи населення, створення додаткових 
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робочих місць та підвищення зайнятості. Вагомим є оптимізації ресурсного 

потенціалу підприємства та раціонального його використання в процесі 

підприємницької діяльності.   

Отже, в умовах ринкової економіки доцільно підвищувати ефективність 

фінансового механізму підприємницької діяльності. Фінансовий механізм 

діяльності підприємств представлений сукупністю фінансових методів, 

інструментів, важелів, нормативного-правового та інформаційного 

забезпечення. Важливо знайти дієві напрями підвищення ефективності 

фінансового механізму підприємств, вдосконалити процеси управління, 

організації виробництва, поліпшити якість фінансових, трудових та природних 

ресурсів. Доцільним є застосування зарубіжного досвіду економічного 

розвинених країн, що сприятиме впровадженню ефективних інструментів 

реалізації фінансової політики підприємств.  
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(КОНТРОЛІНГУ) НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто питання впровадження управлінського обліку в 

діяльність українських підприємств. Розглянуто значення функції контролю на 

сучасному підприємстві. Висвітлено економічний зміст контролінгу, з'ясовані 

проблеми функціонування системи контролінгу на підприємстві. 

Ключові слова: управлінський облік, управлінські рішення, контролінг, 

фінансово-господарська діяльність підприємства,  процес управління, 

управління підприємством. 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні зростає 

необхідності забезпечення ефективності систем  управління підприємством. За 

цих обставин постає завдання формування необхідної ресурсної бази для 

управління виробничими процесами. Вирішальну роль в утворенні такої 

ресурсної бази відіграє управлінський облік, що не просто реєструє, 

узагальнює, контролює факти господарської діяльності, а й забезпечує 

користувачів всіх рівнів необхідною інформацією. На теперішньому етапі 

функціонування економічних процесів управлінський облік, який формувався 

на основі поділу загальної системи обліку, вимагає нового осмислення, 

перебудови та реформування. 

Управлінський облік представляє собою інтегровану систему обліку 

витрат та доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, що дає змогу 

систематизувати інформацію для оперативних управлінських рішень та 

координації проблем майбутнього розвитку підприємства. 

Проблеми управлінського обліку визначаються цілями управління: він 

може бути змінений за рішенням органу управління в залежності від інтересів 

та цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів. 
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З метою контролю та оцінки ефективності діяльності в практиці 

господарювання використовуються такі підходи до побудови аналітичного 

управлінського обліку на підприємстві:  

- за центрами виникнення витрат;  

- за центрами відповідальності за витрати, що виникають;  

- за центрами рентабельності виробництва окремо взятого продукту. 

Контроль стає необхідним, по-перше, для усунення невизначеності 

інформації про ситуацію, що склалась на підприємстві; по-друге, для 

попередження можливості виникнення пов’язаних з цією невизначеністю 

кризових ситуацій; і по-третє, для забезпечення та постійного підтримання 

умов успішної діяльності підприємства. Серед найбільш поширених в сучасних 

умовах форм та способів контролю можна назвати управлінський облік, 

внутрішній аудит та контролінг. 

Найбільш досконалою формою організації контролю на підприємстві є 

запровадження контролінгу як функціонально відокремленого напрямку 

економічної роботи на підприємстві. 

Контролінг є новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна 

забезпечити підтримку економіки підприємства в цілому й ефективного його 

розвитку шляхом формування об'єктивної інформації про витрати та доходи, 

що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення. Використання 

контролінгу переводить управління підприємством на новий рівень, інтегруючи 

та спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів на досягнення 

найважливіших завдань. 

Вивченню питань теорії і практики організації управлінського обліку 

присвячені роботи українських авторів: Ф.Ф. Бутинець, І. Белоусова,                

С.Ф. Голов, Л. Гнилицька, М.В. Кужельний, В.Б. Моссаковський, 

Л.В.Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та інші. 

Вагомий внесок у розвиток управлінського обліку в зарубіжній практиці 

зробили М.А. Вахрушина, К.Дурі, Р.Ентоні, В.Б. Івашкевич, С.П.Карпова, Дж. 

Рис, Ч.Т. Хорнгрен. 
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Незважаючи на доволі вагомі наукові напрацювання в цій сфері, питання 

формування системи контролінгу на підприємстві залишається дискусійним та 

потребує подальшого вивчення. Існуюча система в повній мірі не відповідає 

сучасним вимогам у зв`язку з недосконалістю нормативного, організаційно - 

методичного забезпечення внутрішнього контролю витрат, відсутністю  

Метою статті є дослідження сутності та значення контролю у системі 

управління підприємством, дослідження передумов підвищення ефективності 

функціонування системи контролінгу в управлінні підприємством. 

Потреба у забезпеченні ефективності виробництва зумовила нову галузь 

знань і практичної діяльності, яка називається управлінським обліком. З метою 

формування повної управлінської інформації управлінський облік досліджує 

такі сфери діяльності, як маркетинг, технологія, економіка, фінанси, право, 

статистика, математика, психологія. Використання такої інформації дає змогу 

обґрунтовувати рішення. 

Дослідження трактування поняття «контролінг» є предметом багатьох 

наукових дискусій. Мета контролінгу – реалізація стратегичної і локальної мети 

підприємства. Але при цьому основною метою діяльності підприємства 

залишається його успішний розвиток, збереження стабільності. Контролінг 

покликаний вирішувати комплекс задач, повязанних із спостржененням, 

плануванням і управлінням. 

Також слід підкреслити, що контролінг не є синонімом контролю. 

Контроль займається фіксуванням та оцінкою фактів, що мають місце в 

дійсності, а контролінг спрямований на перспективу. Він виконує певні 

контрольні функції: попередній контроль, поточний контроль, заключний 

контроль. 

Попередній контроль – оцінка господарської операції перед її здійсненням 

з точки зору доцільності, законності на відповідність дотримання нормативних 

документів. Такий контроль є найбільш дієвим для попередження 

нераціонального використання ресурсів, дотримання нормативів витрачання 
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сировини в процесі переробки. Аналіз беззбитковості виробництва продукції 

має стати основними прийомами попереднього контролю. Функціями 

попереднього контролю є: складання кошторисів накладних витрат підрозділів; 

закріплення відповідальних за їх дотриманням; розроблення прогресивних 

норм матеріалів і трудових витрат; визначення оптимального розміру витрат. 

Поточний (оперативний) контроль – оперативне виявлення і своєчасне 

усунення порушень і відхилень, що виникають в процесі виконання 

господарських операцій і виробничих завдань. Для оперативного контролю 

витрат важливим є безперервне, суцільне й систематичне документування всіх 

господарських операцій та фактів. Поточний (оперативний) контроль витрат 

має бути організований таким чином, щоб він охоплював усі сторони системи 

інформаційного забезпечення – вміщувати не тільки норми та нормативи, а й 

організацію технологічних процесів, нормування, планування й облік зміни 

норм, аналіз їхньої ефективності, а також забезпечувати реальну, своєчасну 

оцінку стану й перспектив розвитку підприємства при найменших витратах. 

Заключний контроль – виявлення неякісних за критеріями законності та 

доцільності документів, а також визначення ступеня їх впливу на достовірність 

інформації, узагальненої у звітності. Під час проведення контролю 

рекомендується застосовувати різноманітні методи, які є сукупністю 

фінансових, економічних, організаційних, оперативно - технічних і фактичних 

способів та прийомів з перевірки витрат підприємств. Для документального 

оформлення результатів проведення контролю витрат необхідно 

використовувати спеціально розроблені робочі документи, зокрема тести 

внутрішнього контролю облікового процесу витрат, аналітичні тести перевірки 

правильності відображення витрат у статтях калькуляції виробничої 

собівартості. 

Ефективність заключного етапу повинна забезпечити: аналітичність 

контрольних даних, визначену на попередньому етапі, розподіл відхилень 

витрат на виробництво за причинами їх виникнення, групування та кодування 

виявлених порушень за масштабом та впливом на господарський процес, 
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системний зв’язок відхилень витрат на виробництво з центрами 

відповідальності, винними у порушеннях, посилання на документ, що містить 

слідчо-юридичне обґрунтування вини конкретних виконавців. 

Ефективність контролю та регулювання забезпечується порівнянням 

планових та фактичних величин, які використовуються для вимірювання та 

оцінки ступеня досягнення цілей; встановленням припустимих меж відхилень 

від плану; аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень плану від факту та 

розробка пропозицій для зменшення відхилень. 

На етапі аналізу рішень та формування інформаційних потоків необхідна 

участь контролю в розробці структури управлінської інформаційної системи; 

збір найбільш значимих для прийняття управлінських рішень; консультації 

щодо вибору коригуючи заходів та управлінських рішень; розробка 

інструментарію для планування, контролю та прийняття управлінських рішень. 

Під встановленням цілей розуміється визначення якісних та кількісних 

цілей підприємства та вибір критеріїв, за якими можна оцінити ступінь їх 

досягнення. Планування є інструментом реалізації поставлених цілей. Першим 

кроком планування є аналіз сильних та слабких сторін підприємства, 

можливостей та небезпеки (SWOT – аналіз). На основі проведення такого 

аналізу розробляється стратегія підприємства, а далі - план, який дає 

можливість підприємству оцінити, наскільки реально досягнення поставлених 

цілей, які є перешкоди. План - це кількісний вираз цілей підприємства та 

розробка шляхів їх досягнення. Плани розробляються як по підприємству в 

цілому, так і за кожним структурним підрозділом. Контролінг приймає участь в 

розробці методики планування, координує діяльність різних підрозділів та 

служб підприємства в процесі планування, а також оцінює плани з точки зору їх 

відповідності цілям підприємства, стимулюючої дії та реальності виконання. 

Оперативний управлінський облік забезпечує відображення всієї 

господарської діяльності підприємства в ході виконання плану. Як елемент 

системи контролінгу він принципово відрізняється від бухгалтерського 

фінансового обліку. Специфіка управлінського обліку полягає у тому, що він 



558 
 

орієнтується на інформаційні потреби керівників підприємства та підрозділів, 

на підтримку прийняття управлінських рішень, а бухгалтерський фінансовій 

облік спрямований насамперед на зовнішніх користувачів (державні органи, 

банки тощо). 

Система інформаційних потоків є важливим елементом системи 

контролінгу, оскільки з основних завдань контролінгу є інформаційна 

підтримка управління, здісниті яку можна лише тільки за умови чіткого та 

злагодженого функціонування системи інформаційних потоків на підприємстві. 

Інформація, яку постачає система контролінгу, повинна відповідати таким 

вимогам: достовірність, повнота, суттєвість, корисність, зрозумілість, 

своєчасність, регулярність. 

Володіючи інформацією, керівник може здійснювати моніторинг всієї 

фінансово-господарської діяльності. 

А саме: 

- відслідковувати в режимі реального часу процеси, що відбуваються 

на підприємстві;  

- співставляти оперативні звіти  про результати роботи підприємства 

за найбільш короткі проміжки час (день, тиждень, місяць);  

- порівнювати цільових результати з досягнутими.  

На підставі такого порівняння можна зробити висновки про сильні та 

слабкі сторони підприємства, динаміку їх змін, а також про сприятливі та 

негативні тенденції розвитку зовнішніх умов функціонування підприємства. 

Зміна умов зовнішнього та внутрішнього середовища призводить до перегляду 

цільових параметрів: необхідно перевірити, наскільки оптимальними є 

поставлені цілі у нових умовах, чи зможе підприємство в цих умовах досягти 

поставлених цілей. З урахуванням зміни цільових параметрів, а також прогнозу 

змін сильних та слабких сторін підприємства коригується план дій щодо 

досягнення поставлених цілей.  

Всі елементи системи контролінгу є необхідними для забезпечення 
можливості аналізу планів, результатів та відхилень. 
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На основі аналізу розробляються рекомендації для прийняття 
управлінських рішень. З урахуванням ситуації, що склалась, а також майбутніх 
можливостей та небезпек контролінг визначає, які альтернативи дій є у 

підприємства в теперішній час та оцінює ці альтернативи з точки зору 
досягнення цілей підприємства. 

Таким чином, контролінг є складною системою, яка об’єднує у собі 
встановлення цілей, планування, облік, контроль, аналіз, управління 

інформаційними потоками та розробку рекомендацій щодо прийняття 
управлінських рішень. Контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на 
діяльність підприємства у минулому, теперішньому та майбутньому, 
комплексний підхід до виявлення та розв’язання проблем, що постають перед 
підприємством. 

Запровадження контролінгу дає змогу сформувати механізм управління 
діяльністю підприємства, що орієнтується на отримання прибутку та 
досягнення поставлених цілей щодо позиції на ринку. 

Як бачимо, всі форми внутрішньогосподарського контролю, складовою 

якого є контролінг, дають змогу вчасно виявляти відхилення фактичного стану 
підприємства або його підрозділів від запланованого, встановлювати причини 
такого відхилення, наслідки та вживати відповідні заходи щодо їх усунення. 
Особливо найбільш повно контролінг забезпечує керівництво підприємства 
необхідною інформацією, дає змогу інтегрувати практично всі функції 
управління (планування та прогнозування, облік, аналіз, організацію) для 
забезпечення поставлених цілей. 

У цьому контексті, на формування надійної та ефективної системи 

контролінгу впливають такі чинники, як: термін існування суб’єкта 

господарювання на ринку, галузь, розмір, структура, ефективність системи 

внутрішнього контролю, рівень автоматизації управління та постановки 

менеджменту на підприємстві та ін.  

Слід зазначити, що процес реалізації контролінгу може бути пасивним і 

активним. Пасивний контролінг виступає як періодична діяльність керівництва, 

фахівців з удосконалення системи управління підприємством. Активний - являє 



560 
 

собою безперервний процес дій для забезпечення цілей та місії підприємства. 

Відомо, що останньому відповідає, зокрема технологічний контроль і 

консультування. 

Не можна вважати контролінг універсальним засобом уникнення всіх 

негараздів та негативних явищ в управлінській діяльності, проте за відкритих 

нормальних типових умов та прозорості, він є надійним гарантом 

обґрунтованих якісних управлінських рішень. 

Найвищої ефективності контролю за процесами виробництва можливо 

досягти у випадку його органічної єдності із системами обліку та управління. 

Своєчасно проведений контроль дасть змогу виявити основні причини 

відхилення від нормативних показників, передбачити можливість подальшого 

фінансового стану суб’єкта господарювання. 

 Отже, аналіз економичного змісту контролінгу як напрямку, що 

інтенсівно розвиваєтся дав змогу визначити проблеми, які пов''язані з 

трактуванням поняття "контролінг" в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів. Розглянуто думки авторів щодо нової концепції контролінгу, яка 

забезпечує діяльність підприємства на етапах стратегічного і тактичного 

управління. 

Контролінг не вирішує завдання самостійно, а взаємодіє з багатьма 

економічними дисциплінами та науками.  

Система контролінгу інтегрує облік, планування, маркетинг в єдину 

керовану систему, в якій чітко окреслюються цілі підприємства, принципи 

управління та способи їх реалізації. 

Об’єктом контролінгу є все підприємство, система управління й система 

виробництва, у тому числі операційний менеджмент, структура і процес 

управління, внутрішній контроль, інформаційні ресурси та ін. 

Контролінг є відносно новим оригінальним інструментом в системі 

антикризового управління вітчизняними підприємствами у вітчизняній 

практиці. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 

СТРУКТУРА 

У статті розкрито сутність поняття «експортний потенціал 

підприємства». Визначено основні структурні елементи експортного 

потенціалу підприємства, проаналізовано основні функції управління та 

фактори покращення експортного потенціалу.  

Ключові слова: експорт, експортний потенціал підприємства, фактори 

експортного потенціалу, механізм та функції  управління. 

Ефективна взаємодія економіки України зі світовими ринками можлива 

лише за умови постійного розвитку експортного потенціалу та розширення 

зовнішніх ринків збуту товарів та послуг. Головні тенденції розвитку сучасного 

міжнародного бізнесу свідчать про те, що без прогресивної системи управління 

неможливо забезпечити конкурентоспроможність підприємства на світовому 

ринку. Тому, на сьогоднішній день, актуальною проблемою є розробка дієвих 

факторів вдосконалення управління експортною діяльністю, які забезпечать 

успішну підприємницьку активність країни у боротьбі за лідируючі позиції 

світового рівня.   

Теоретичні аспекти управління експортного потенціалу досліджували 

багато українських та зарубіжних вчених, зокрема А. Мазаракі, Є. Талавіра, 

К. Селезньова, Т. Мельник,С. Тимофеєнко та інші. Проте, сучасна економічна 

теорія, на жаль, не дає вичерпної відповіді щодо визначення поняття 

експортного потенціалу підприємства, як у площині його економічної сутності, 

так і структурно-функціональних його характеристик. Відсутній універсальний  

механізм управління щодо використання експортного потенціалу підприємства. 

Все це засвідчує про потребу в подальшому аналізі даного питання.  

Метою статті є теоретичне дослідження структурних елементів 
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експортного потенціалу підприємства, вивчення моделей та факторів 

забезпечення ефективності експортної діяльності підприємства на 

міжнародному ринку. 

Основним суб’єктом сучасних міжнародних економічних відносин 

виступає підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Відповідно до 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р., 

зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована 

на взаємовідносинах між ними,що має місце як на території України, так і за її 

межами [1]. 

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню 

експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності 

українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури 

експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, 

забезпеченню економічної безпеки України [5]. 

Згідно до визначення  в сучасній економічній енциклопедії, експорт являє 

собою «вивезення за кордон товарів, проданих іноземним покупцям і 

призначених для продажу на іноземних ринках або для переробки в інших 

країнах» [3, с. 126].  

Т. Мельник вважає, що якщо розглядати експорт як вагомий чинник 

впливу на економічне зростання, на інтеграцію країни у світове господарство, 

то він набуває ознак потенціалу [2, c. 243]. 

В економічному тлумаченні, потенціал – це сукупність економічних 

можливостей держави, які можуть бути використані для потреб суспільства 

(виробництво, оборона тощо), що відображає економічну могутність країни, 

досягнутий рівень розвитку продуктивних сил, обсяг національного багатства, 

можливості їх зростання [3, c. 244]. 

У міжнародному економічному просторі експортний потенціал 

підприємства набуває нових якісних ознак, які відображають не лише ресурсні 

можливості національного економічного суб’єкта, але й потреби та інтереси 
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зарубіжних країн та їх економічних агентів. І саме останні визначають, яким 

повинен  бути експортний потенціал зарубіжних виробників, щоб задовольняти 

їх інтереси, впливаючи таким чином на формування і розвиток ресурсної бази. 

При формуванні системи управління потенціалом підприємства доцільно 

використовувати функціональний підхід. Координація в процесах управління 

потенціалом здійснюється за допомогою функцій управління підприємством на 

основі оцінки й аналізу потенціалу підприємства. 

До основних функцій ефективного управління підприємством відносять: 

планування, організація, мотивація та контроль. 

Планування містить обґрунтування вибору і оцінку альтернативних 

варіантів розвитку. Від об’єктивної оцінки параметрів експортного потенціалу, 

його обсягу та динаміки залежать: напрями, види та рівні системи стратегічного 

планування. Як результат, формування системи стратегічного довгострокового, 

середньострокового та поточного планування повністю залежить від оцінки 

експортного потенціалу і визначає ефективність реалізації експортного 

потенціалу та успіх діяльності підприємства на конкретному сегменті 

зарубіжного ринку.  

Мотивація характеризує потенціальну оцінку персоналу та працівників 

підприємства. В організації експортної діяльності мотивація виробничого 

персоналу сприяє підвищенню конкурентоспроможності товару за рахунок 

поліпшення трудової дисципліни, підтримання належного рівня виробничого 

процесу. 

Поняття організації як функції полягає у встановленні постійних або 

тимчасових взаємин між усіма підрозділами підприємства, визначенні порядку 

й умов функціонування.  

Контроль виступає завершальним етапом в управлінському колі, 

допомагає побачити небажані відхилення від намічених значень та включає 

коригування раніше прийнятих рішень, показників і умов їх виконання, 

досягається адаптація до поліпшених умов на світових ринках.  
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Розглядаючи поняття експортного потенціалу у функціонуванні та 

розвитку підприємницької діяльності, можна виділити декілька основних 

моделей експортної діяльності та експортного потенціалу:  

– стабілізаційну, або екстенсивну, модель, основною метою якої є будь-яке 

розширення експорту товарів, як правило, із низьким ступенем перероблення 

для підтримки функціонування соціально-економічної системи регіону в 

умовах кризового стану національної економіки;  

– розвиваючу, або інтенсивну, модель, що орієнтована на використання 

експортного потенціалу регіону для забезпечення доступу до фінансових і 

технологічних ресурсів потенціалу світової господарської системи з метою 

проведення структурних перетворень територіального господарського 

комплексу і технологічного переоснащення стосовних нього підприємств, і 

розглядає наявну ефективність експортних операцій як другорядний показник; 

– оптимізаційну модель, в якій метою експортної діяльності стає 

посилення інтеграційних процесів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування національно-територіального господарського комплексу за 

рахунок використання переваг міжнародного поділу праці. 

За джерелом походження всі фактори забезпечення експортного 

потенціалу підприємства можна поділити на зовнішні (фактори зовнішнього 

оточення) і внутрішні (виробничі фактори). Зовнішні фактори – це фактори 

ринкової дії – місткість та кон’юнктура ринку і умови конкуренції на ньому, 

інституційний фактор як система міжнародних інститутів з координації 

світових торговельних потоків, а також законодавча і нормативна база та 

діяльність державних установ.  

Враховуючи той факт, що експортний потенціал має двоєдину природу, 

оскільки базується як на національному підході до визначення можливостей 

виробництва, так і на врахуванні конкурентних умов світового ринку щодо 

реалізації виробленої на експорт продукції, до внутрішніх факторів слід 

віднести, передусім, ресурсно-сировинний потенціал, можливості 

промислового виробництва, і кадрове забезпечення; науковий та інвестиційний 

потенціал.  



566 
 

До істотно значущих в якісному відношенні параметрів, що забезпечують 

конкурентні переваги, треба також віднести географічне положення 

підприємства, рівень економічного розвитку і ступінь розвиненості ринкової 

інфраструктури, комунікаційні і логістичні можливості. 

Серед факторів запропоновано виділити наступні:  

– інноваційно-ділова активність підприємства (випуск наукомісткої,  

високотехнологічної продукції, освоєння ресурсозберігаючих та 

природоохоронних видів техніки, використання передових методів управління 

підприємством, участь у міжнародних виставках, підвищення 

конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку); 

– оновлення та модернізація виробничих потужностей;  

– упровадження новітніх технологій виробництва, підвищення 

кваліфікаційного рівня персоналу;  

– створення замкненого циклу виробництва та зменшення обсягів імпорту;  

– державне регулювання експортної діяльності (надання податкових 

преференцій, виконання прийнятих урядових програм розвитку, створення 

сприятливого інвестиційного клімату, укладання міжнародних угод про 

співпрацю, які сприятимуть зменшенню тарифних та нетарифних бар’єрів) [4].  

Отже,за допомогою врахування впливу факторів на елементи експортного 

потенціалу підприємства можна визначити механізм стимулювання 

експортного потенціалу як сукупність конкретних методів та важелів, 

комплексне використання яких забезпечує одночасне планування та управління 

експортним потенціалом.  

Механізм управління експортним потенціалом підприємства, 

запропонований Маніним П. В., включає шість етапів. На першому етапі 

формується система показників, критеріїв, індикаторів і параметрів розвитку 

всіх складових експортного потенціалу підприємства. Вивчення зовнішнього 

ринку спрямоване на виявлення та вивчення ринкового попиту, конкурентних 

переваг товару і облік вимог до експортованих продуктів. 

Формування місії є важливим елементом формування стратегії 
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підприємства. Місія підприємства – це вершина дерева цілей стратегічного 

управління. Правильно сформульована місія, яка доступна для розуміння і в яку 

вірять, може бути вагомим стимулом для досягнення стратегічних завдань. 

Наступним етапом управління експортним потенціалом є формування 

стратегії його використання або експортної стратегії. Головним при досягненні 

цілей експортної стратегії є ефективне оперативне управління експортним 

потенціалом. Головним важелем управління таким процесом слугує добре 

поставлений економічний аналіз експортної діяльності підприємства. 

Завершальним етапом управління експортним потенціалом є організація обліку 

і контролю реалізації експортного потенціалу. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, 

дотримуючись зазначених критеріїв щодо управління експортною діяльністю, 

підприємство матиме змогу конкурувати на міжнародному ринку з якісною 

продукцією та підвищувати зовнішньоекономічну діяльність, яка в подальшому 

призведе до розширення в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються процеси управління асортиментною політикою 
промислового підприємства. Визначено основні етапи процесу та 
запропоновано удосконалений варіант складових елементів процесу управління 
підприємством. Узагальнено основні підходи до оцінки асортиментної 
політики та запропоновано основні шляхи вдосконалення асортиментної 
підприємства на сучасному етапі.  
Ключові слова: асортиментна політика, асортимент, управління 
асортиментом, механізм управління асортиментною політикою, 
ефективність асортиментної політики. 

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. 

У сучасних умовах зусилля роздрібних торгівельних підприємств 
зосереджено на найбільш повному задоволенні попиту покупців та забезпеченні 
ефективної діяльності, яка значною мірою залежить від правильного, науково 
обґрунтованого формування асортиментної політики. Значущість даного 
питання для безперервного плину торговельно-технологічного процесу, вплив 
асортиментної політики на споживчі переваги та кінцеві фінансові результати 
зумовлюють актуальність її дослідження. 

Вирішенню окремих завдань проблеми, присвяченої управлінню 
асортиментом підприємства, присвячено чимало теоретичних та практичних 
досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Хоскинг А.,                
Мескон М., Альберт М., Ворст Й., Балабанова Л. В., Баширов І. Х., Боняр О. П., 
Брагін Д. О., Дурович О. П. та інші. 
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Попри великий обсяг теоретичних знань у роботах вищезазначених авторів 
не у повній мірі висвітлюється питання асортиментної політики. 

Компанії приймають рішення щодо асортименту, не маючи підґрунтя та 
інструментів, які б дозволили чітко визначити правильність чи хибність 
прийнятого рішення. Розробка теоретичної та практичної бази є необхідною 
для вирішення даного питання. Отже, дослідження на дану тематику є 
актуальним. 

Аналіз складових системи управління асортиментом підприємства, з 
метою розробки удосконаленої моделі управління асортиментною політикою 
підприємств швейної галузі. 

Методи і механізми управління та визначення структури і обсягу 
товарного асортименту продукції, розроблені та висвітлені в науково-
економічній літературі, є узагальнюючими, що у свою чергу, вимагає 
проведення адаптивного процесу. Необхідні подальші дослідження змісту і ролі 
асортиментної політики в господарсько економічній діяльності підприємств та 
розробка удосконаленої методики планування асортименту швейної галузі. 

Сутність управління асортиментною політикою підприємств розкривається 
у складових етапах управління. Анрі Файоль вважав, що існує п'ять етапів, це: 
планування, організація, розпорядження, координація і контроль [4, с.23]. 
Решта авторів (Вейтц Б. А., Дихтль Е., Едкок Д) пропонують інші етапи . Огляд 
сучасних літературних джерел дозволяє виявити наступні етапи: планування, 
організація, розпорядження, мотивація, керування, координація, аналіз, 
дослідження, оцінка і т.д. Управління асортиментом припускає координацію 
взаємозалежних вищезазначених етапів та збалансована вагомість кожного з 
них. Етапи процесу управління асортиментом зазначена схематично на 
рисунку. 

Планування асортименту являє собою добір виробів для майбутнього 
виробництва і збуту, приведення всіх специфікацій і характеристик цих виробів 
у відповідність з вимогами споживача, виявленими в результаті комплексного 
вивчення ринку, а також прогнозних значень потреби в продукції підприємств. 
Виходячи з цього, етапи управління асортиментною політикою наведені на 
рисунок 1. 
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Рис.1. Етапи управління асортиментною політикою 

 

В рамках розглянутої асортиментної політики швейного підприємства 

ПАТ «Володарка» було виявлено, що саме етап планування є не достатньо 

адаптований згідно специфіки підприємства та не інтегрований у маркетинг в 

рамках підприємства (відсутність інтегрованості маркетингових рішень при 

планування товарного асортименту на підприємстві. В результаті проведеного 

аналізу практичних даних на основі внутрішньої документації ПАТ 

«Володарка» було визначено потенційні можливості в області виробництва і 

реалізації продукції, розробити відповідні програми маркетингу, скоординувати 

тимчасові інтервали стабільного асортиментного переліку швейних виробів, які 

випускаються, тобто забезпечити максимальну тривалість життєвого циклу 

виробів, що мають додаткові переваги. Також нами запропоновано основні 

елементи маркетингу для інтеграції у процес управління асортиментом на етапі 

його планування, адаптовані згідно специфіки діяльності підприємства ПАТ 

«Володарка». 

Інтеграція маркетингу у планування асортименту на підприємстві 

пропонується у двох напрямках: реакція на потреби ринку та рівень їх 

задоволення, що включатиме у себе: оцінку певної потреби, виявлення потреби, 

дослідження ринку, інформування та стимулювання споживачів, виявлення 

термінів і об’ємів постачання швейних виробів, оцінка об’ємів виробництва 

Управління асортиментною політикою 

Планування ефективного товарного асортименту, марки, упакування

Організація процесу управління асортиментною політикою підприємства

Координація діяльності маркетингових служб в області управління 
асортиментною політикою 

Формування оптимального товарного асортименту продукції 

Аналіз і систематичне спостереження за управлінськими рішеннями в 
частині формування асортименту



571 
 

підприємств - конкурентів, оцінка експлуатаційних показників власних 

швейних виробів, встановлення ціни швейного виробу, оцінка фінансових та 

матеріальних ресурсів, підготовка маркетингових досліджень, підготовка та 

освоєння виробництва нової продукції, реклама та стимулювання збуту, оцінка 

рівня рентабельності продукції. 

Організація процесу управління асортиментною політикою підприємств 

дозволяє максимально знизити невизначеність в оцінці ситуації і прогнозувати 

не тільки поточний стан асортименту товару, але і передбачати тенденції зміни 

попиту [3, с.31]. 

Координація діяльності маркетингових служб в області управління 

асортиментною політикою. Управління асортиментом припускає координацію 

взаємозалежних видів діяльності - науково-технічної і проектної, комплексного 

дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. 

Проблема розв'язку даної задачі складається в складності об'єднання всіх цих 

елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації асортименту з обліком 

поставлених стратегічних ринкових цілей підприємством. Якщо цього досягти 

не вдається, то може вийти, що в асортимент почнуть включатися вироби, 

розроблені скоріше для зручності виробничих підрозділів підприємства, ніж 

для споживача. 

Формування асортименту, структури включає наступні основні моменти: 

- визначення поточних і перспективних потреб покупців, аналіз способів 

використання даної продукції й особливостей купівельного поводження на 

відповідних ринках; 

- оцінка існуючих аналогів конкурентів по тим же напрямкам; 

- розв'язок питань, які швейні вироби варто додати в асортимент і 

структуру, а які виключити з нього через зміни в рівні конкурентоздатності; 

- розгляд пропозицій про створення нових швейних продуктів, 

удосконалення існуючих; 

- розробка специфікацій нових чи поліпшених швейних виробів відповідно 

до вимог покупців; 
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- вивчення можливостей виробництва нових чи удосконалених швейних 

продуктів, включаючи питання цін, собівартості і рентабельності; 

- розробка спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів 

підприємства щодо якості, фасону, ціни, найменування, упакування, сервісу і 

т.д. відповідно до результатів проведених іспитів, що підтверджують 

прийнятність характеристик швейних виробів чи визначили необхідність їхньої 

зміни; 

- оцінка і перегляд всього асортименту. 

Формування асортименту продукції - види, типи, сорти, розміри, марки, 

артикули продукції, що випускається підприємствами, - базується на 

необхідності найбільш повного задоволення потреб суспільства у виробах, що 

користуються попитом. З даного визначення випливає, що процес формування 

асортименту має бути керованим. Тому, управління асортиментною політикою 

підприємств має являти собою процес вибору визначеного курсу дій і 

принципів роботи, що з комерційної точки зору товарного формування 

забезпечить ефективне розроблення асортименту продукції і принесе 

максимальний прибуток виробнику. Управління асортиментом продукції, що 

випускається, полягає у виробництві і пропозиції на ринку такої продукції, яку 

у даний час споживач бажає придбати і ґрунтується на принципі - випускати 

продукції стільки, скільки потрібно і коли потрібно [2, с.61]. 

Управління асортиментом продукції, що випускається - це безупинний 

процес, що виникає з моменту зародження задуму «створення» нового виробу і 

триває до моменту зняття його з виробництва, тобто протягом усього життєвого 

циклу виробу. Ефективна реалізація всіх елементів системи асортиментної 

політики підприємств і цілеспрямоване управління ними, вимагає 

систематичного проведення аналізу їх діяльності. Це допоможе визначити, 

зіставити і привести у відповідність існуючий і бажаний стани системи. 

Проведення будь-якого аналізу, у тому числі аналізу ефективності 

асортиментної політики підприємств, неможливе без наявності своєчасної і 

достовірної інформації. Це обумовлюється тим, що управління в соціально- 
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економічних системах, якою є асортиментна політика, розглядається, 

насамперед, як процес перетворення інформації. Інформація є основою процесу 

керування, підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Без неї 

неможливо визначити цілі управління, оцінити ситуацію, сформулювати 

проблему, прийняти рішення і проконтролювати його виконання.  

Інформаційне забезпечення в широкому змісті включає не тільки збір 

конкретних облікових даних, але і їхню систематизацію, наукову обробку й 

оцінку [4,с.13]. Реалізація маркетингової концепції діяльності підприємств, у 

тому числі і формування системи управління їхньою асортиментною 

політикою, базується на аналітичних процедурах, тобто на системному 

комплексному аналізі. Тому важливо визначити, на яких напрямках 

маркетингової діяльності підприємств, які із застосованих видів і методів 

аналізу найбільш ефективні. При цьому створюється новий напрямок в аналізі - 

аналіз самої маркетингової діяльності. 

Найчастіше процес управління асортиментом товарної продукції на 

промислових підприємствах відбувається на декількох рівнях у залежності від 

прийнятої класифікації виробів. Уся продукція підприємств класифікується за 

видами, групами, різновидами або марками виробів. Кожна позиція 

номенклатури являє собою кінцевий продукт виробничого циклу, що має 

визначене призначення і власну назву, яка відбиває його зовнішні особливості 

або внутрішній зміст. Вироби, які належать до одного виду, можуть бути 

розділені на окремі групи за функціональними ознаками, рівнем якості, 

призначенням для задоволення різних потреб конкретних груп споживачів. В 

свою чергу, кожен вид продукції складається з різновидів виробів, які 

створюють нижчу сходинку товарної класифікації. 

Вихідний і найбільш важливий фактор при плануванні асортименту 

продукції, що випускається - це виявлення потреби у ній з використанням 

аналітичних, статистичних чи експертних методів на підставі чіткого уявлення 

про виріб. 
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Управління асортиментом продукції, що випускається - це безупинний 

процес, що виникає з моменту зародження задуму «створення» нового 

швейного виробу і триває до моменту зняття його з виробництва, тобто 

протягом усього життєвого циклу виробу. 

Ефективна реалізація всіх елементів системи асортиментної політики 

підприємств і цілеспрямоване управління ними, вимагає систематичного 

проведення аналізу їх діяльності. Це допоможе визначити, зіставити і привести 

у відповідність існуючий і бажаний стани системи. 

Таким чином, управління асортиментною політикою в умовах 

нестабільного ринкового середовища здійснюється під впливом чисельних 

факторів. Виявлення й оцінка їх діяльності визначається в ході аналізу. Не 

маючи інформації, що надходить під час аналізу, неможливо впливати на 

фактори в необхідному напрямку, а, отже, неможливо керувати діяльністю 

підприємств. З наведеного можна зробити висновок, що організація 

асортиментної політики на підприємстві – це важливий та кропіткий процес, 

спрямований на якомога краще задоволення потреб споживача та отримання 

очікуваного прибутку. Для розробки асортиментної політики керівникам 

підприємства необхідно застосовувати стратегічні рішення, за допомогою яких 

формується асортимент. 
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В.Ю. Чепелюк 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 

  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядається сутність, роль та значення ефективного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління діяльністю 
підприємства як в цілому, так і зокрема ефективне управління 
зовнішньоекономічною його діяльністю включає: розробку ринкової стратегії 
підприємства, проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку, 

ціноутворення на зовнішньому ринку, укладання та виконання міжнародних 
контрактів. 
Ключові слова: ефективність управління, ринкова стратегія, виробничий 
потенціал, зовнішньоекономічні операції, економічна категорія, попит, ризик, 
зовнішнє середовище, стратегічний менеджмент, довгострокова перспектива, 
інновація, інноваційний розвиток. 

Управління господарською діяльністю підприємства, його ефективність – 
це результат роботи підприємства в цілому, в тому числі дає можливість 
порівняти різні варіанти організації управління, дати їм оцінку, окреслити 
шляхи удосконалення, підвищити відповідальність управлінських працівників 
за результати їх праці.  
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Ефективність управління – об’єктивна економічне категорія, яка 

характеризую результати від оптимального використання всіх ресурсів 

підприємства (матеріальних, трудових, фінансових).  

В зарубіжній економічній літературі існує цілий ряд концепцій, які 

обґрунтовують ефективність управління, характеризуючи чинники, які 

знаходяться в основі формування здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

визначають методи, інструменти, механізми, за допомогою яких підприємство 

досягає конкурентних переваг на ринку. Серед числа вчених-економістів в цій 

області, слід назвати М.Портера, Г.Саймона, Д.Еклунда, Р.Мінцберга. 

Однак не вирішеним залишається питання формування стратегії 

ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, його 

стратегії на перспективу, на засадах створення збалансованих показників та 

комплексної оцінки, економічної ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства для довгострокового розвитку у сфері зовнішнього 

ринку.  

Одним з засобів досягнення основної мети економічного зростання 

господарської діяльності підприємства в довгостроковій перспективі – є 

підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, що забезпечить врахування внутрішніх можливостей 

підприємства та ринкові умови.  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства включає:  

- розроблення ринкової стратегії підприємства в залежності від 

зовнішнього середовища; 

- дослідження та аналіз зовнішнього ринку (попит, проблеми, ризики, 

діяльність конкурентів тощо); 

- укладання та аналіз виконання міжнародних договорів; 

- забезпечення виконання зовнішньоекономічних операцій відповідно до 

чинного законодавства України до міжнародного права; 

- аналіз ціноутворення на зовнішньому ринку (особливо в міжнародних 

розрахунках); 
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- вивчення питання транспортування продукції на зовнішній ринок; 

- страховий захист вітчизняних і зарубіжних учасників 

зовнішньоекономічних учасників.  

 Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

передбачає: 

- розробка бізнес-плану з врахуванням можливостей підприємства 

(матеріальних, виробничих, фінансових та трудових); 

- прийняття ефективних інвестиційних рішень на основі фінансово-

економічного аналізу інвестиційних проектів; 

- розробка стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 

перспективу.  

Для розробки стратегії ефективного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства потрібно враховувати зовнішні фактори та його 

внутрішні аспекти діяльності (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема розробки стратегії ефективного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Ефективне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

допоможе керівництву вирішувати питання вдосконалення виробничих 

процесів, впровадження інновацій, вирішення організаційних цілей та вибору 

ефективної стратегії господарської діяльності в цілому.  

В умовах зростаючої конкуренції, особливо на зовнішньому ринку, 

підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю 
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підприємства відіграє важливу роль, впливаючи на прибутковість 

господарської діяльності в цілому. Відповідно, питання ефективності 

управління зовнішньоекономічною діяльністю охоплює аспекти управління 

інформаційними потоками, що дозволяє контролювати ресурси підприємства 

тощо. Одночасно така діяльність залежить від кваліфікації управлінських 

працівників, від маркетингової політики, від постійного пошуку зовнішніх 

ринків збуту, удосконалення ціноутворення тощо.  

Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю на практиці 

не застраховане від проблем: 

- недостатня орієнтація на відмінність діяльності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках (авторитет і популярність продукції); 

- недостатня оперативність інформації про результати господарської 

діяльності підприємства в цілому, і зовнішньоекономічної зокрема; 

- недостатній контроль за поверненням дебіторської заборгованості; 

- використання при обліку і аналізі господарської діяльності підприємства 

паралельно комп’ютеризованої та паперової документації.  

Дослідження діяльності підприємства в сьогоденні вказує на залежність 

ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності від матеріальної 

зацікавленості його працівників у зростанні прибутку. При цьому потрібно 

враховувати як моральні, так і матеріальні стимули.  

Керівництво підприємства повинно враховувати стратегічний менеджмент 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє стабілізації та 

ефективності стратегічних позицій, забезпечує ефективну перспективну 

діяльність з врахуванням змін зовнішнього середовища. Це вимагає постійного 

дослідження та розробки заходів по вдосконаленню ефективності управління 

зовнішньоекономічних операцій.  

При формування ефективного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства потрібно враховувати фактори: 
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- тенденції розвитку попиту та зміни зовнішнього середовища, умови 

просування, правове регулювання, тенденції в ділових колах; 

- особливості та стан конкурентної боротьби на зовнішньому ринку, 
дослідження та аналіз діяльності конкурентів; 

- визначення своїх сильних сторін у конкурентній боротьбі на зовнішньому 
ринку, використовуючи свою управлінській ресурси та потенціал підприємства; 

- заходи по основній концепції розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства – це його глобальні ціні та завдання на довгострокову 
перспективу. 

Заходи по вдосконаленню ефективності управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства сприяють зростанню 
прибутку, тому вимагають: 

- обов’язкового передбачення цілісності системи показників господарської 
діяльності підприємства в цілому, і зовнішньоекономічної зокрема, та 
визначення фінансово-економічних показників на перспективу; 

- постійного раціонального організаційно-управлінського впливу на 
конкретні техніко-економічні показники; 

- стратегічного планування господарської діяльності підприємства в 
цілому, і зовнішньоекономічної зокрема; 

- постійного пошуку конкурентоспроможних інноваційних проектів;  
- більш ефективного використання можливостей інформаційних 

технологій. 
Більш досконале ефективне управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, враховуючи можливості (виробничі та фінансові) та зміни 
зовнішнього середовища, – це розробка ефективних заходів по здійсненню 
прибуткової зовнішньоекономічної діяльності. 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємством суть 
ефективної маркетингової стратегії його діяльності полягає не лише у пошуку 
ефективних рішень в задоволені потреб споживачів зовнішнього ринку, але й 
отримання переваг над конкурентами за допомогою спеціальних ринкових 
заходів, що допоможе здійснювати прибуткову діяльність підприємства в 
несприятливих умовах сьогодення.  
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Здійснення ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства – це як і маркетингове дослідження зовнішньо-ринкового 

середовища, впровадження концепції просування товарів на зовнішній ринок, 

так і планування.  

У сучасний період ринкових умов, трансформації ринкових відносин, 

складаються об’єктивні фактори, що призводять до ускладнення можливості 

прийняття ефективної стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. Ці обставини висувають жорсткі вимоги до якості управлінських 

рішень, оперативності їх прийняття і реалізації по здійсненню 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Сьогодення вимагає від управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства більшої гнучкості, в можливості коригування при зміні зовнішніх 

і внутрішніх факторів, фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Одночасно підприємство працює на зовнішньому ринку з нестабільною 

нормативно-законодавчою базою, особливо у сфері оподаткування, 

безпосередньо пов’язаною з фінансовим менеджментом.  

Ефективність процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства залежить від використання підходів до управління господарською 

діяльністю та вдосконалення усіх складових потенціалу підприємства.  

Таким чином, використання ефективного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, збалансованої системи 

фінансово-економічних показників, підприємство має можливість оптимізувати 

використання обмежених внутрішніх резервів розвитку і мати конкурентні 

переваги на зовнішньому ринку в довгостроковій перспективі. В той же час, 

потрібно враховувати розробку цих питань в наукових роботах сучасних 

швейцарських та німецьких економістів, які багато уваги приділяють розробці 

концепції факторів успіху господарської діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку, використовуючи стратегічні фактори успіху та ключові 

компетенції. 
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УДК 658.310.8 (045) 

О.І. Чуй  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КОМАНДИ 

У статті розглянуто особливості формування ефективної управлінської 

команди в організації, спираючись на мотивування її працівників за допомогою 

нетрадиційних форм мотивації, зокрема на теорію R-мотивації. Вирішення 

поставлених завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: 

логічного й порівняльного аналізу, групування. Надано пропозиції щодо 

мотивації працівників під час формування управлінської команди, акцентуючи 

увагу на нетрадиційних формах мотивації. Ефективність роботи 

управлінської команди полягає в можливості більш повного використання 

потенціалу її членів за допомогою нетрадиційних способів мотивації. 
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Ключові слова: управлінська команда, високоефективний менеджмент, ризик, 
нетрадиційні форми мотивації, теорія R-мотивації, синергія. 

У сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища 
функціонування організації, надзвичайно важливого значення набуває 
проблема створення конкурентоздатної управлінської команди. Це пояснюється 
тим, що вплив глобальної конкуренції, поширення бізнесу в мережі Інтернет, 
економічні кризи зумовлюють потребу пошуку нових шляхів організації 
діяльності. За допомогою командного управління досягається організаційний 
успіх, зважаючи на грамотну мотивацію працівників, характерними 
особливостями яких є гнучкість та здатність робити все можливе для 
досягнення успіху організації. 

Теоретичну та методологічну основу дослідження становили праці таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як М. Белбін, Д. Веттен, Л. Карамушка, 
О. Корнієнко, В. Концева, Г. Ложкін, С. Максименко, С. Салига, О. Солодуха, 
А. Філатов, В. Юкіш та ін. Однак, проблеми формування конкурентоздатної 
управлінської команди, зокрема, на основі використання внутрішньої 
мотивації, положень теорії R-мотивації, залишаються малодослідженими. 
Отже, недостатня наукова розробленість проблеми зумовлює потребу в 
подальших дослідженнях. 

Під час формування управлінської команди потрібно дотримуватись 
певних положень. Зокрема, доцільним буде використання теорії R-мотивації, 
згідно з якою працівники мотивуються відповідно до їх відношення до ризику. 
Перспективність цього для діяльності організації полягає в можливості більш 
повного використання потенціалу членів команди, використання переваг 
командного управління. 

Командне управління є ключовим чинником досягнення організаційного 
успіху за рахунок використання певних важелів мотивації працівників, 
характерними особливостями яких є гнучкість і здатність робити все необхідне 
для досягнення успіху організації. У зв’язку з цим актуальним буде виявити 
особливості створення ефективної управлінської команди в організації, 
спираючись на мотивування її працівників за допомогою нетрадиційних форм 
мотивації, зокрема на теорію R-мотивації. 
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Для практичної реалізації командного управління в організації створюють 
робочі групи задля покращення виконання  роботи та підвищення 
результативності своєї діяльності. У процесі такого розвитку робочі групи 
мають набути специфічних характеристик, за якими вони відрізнятимуться від 
інших груп. За певних умов, робочі групи можуть стати управлінськими 
командами. 

Процес формування управлінської команди має свої особливості, які 
обумовлені необхідністю ефективної взаємодії всіх учасників команди. 
Потенціал команди набагато вище потенціалу групових або індивідуальних 
зусиль. Робота в команді дозволяє використовувати зусилля, навички, здібності 
та творчі можливості всіх учасників. Перевагою роботи команди є те, що в 
команді принципи взаємодії спільно визначаються членами команди, у той час 
як у робочих групах вони здебільшого задаються (наприклад, керівниками 
вищого рівня управління); дотримання принципів взаємодії в команді 
внутрішньо мотивовано, тоді як у робочих групах дотримання принципів 
здебільшого регулюється спеціальними санкціями [2, c. 48]. 

Уважається, що фактична продуктивність команди залежить від трьох 
факторів: потенційної продуктивності управлінської команди, синергії та 
загроз. Потенційна продуктивність – це рівень продуктивності праці 
управлінської команди, який може бути досягнутий за умови максимально 
ефективної взаємодії всіх її членів. Синергія відображає покращення за рахунок 
командної роботи порівняно з індивідуальною. Синергічний ефект з’являється в 
результаті позитивної взаємодії між учасниками на основі загальних прагнень і 
цінностей, а також взаємодоповнюючих умінь, призводячи до того, що сумарні 
зусилля команди набагато перевищують суму зусиль окремих її членів. Як і у 
спорті, командна робота надзвичайно важлива для конкурування на сучасних 
світових ринках, де індивідуальна майстерність не настільки важлива, як 
високий рівень колективної роботи. 

Загрози – це помилки взаємодії команди. Управлінська команда 
складається з топ-менеджерів, тобто це певна група людей, які відповідають за 
постановку й успішну реалізацію завдань стратегічного розвитку організації         
[3, c. 94]. 
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Спираючись на вищезазначене, можна констатувати, що сьогодні 
конкурують не компанії, а управлінські команди. Реалізація стратегії залежить 
від компетентності персоналу, його майстерності та конкурентних 

можливостей. Створення і формування команди, що буде розробляти й 
реалізовувати стратегію, – одне з найважливіших завдань кожної сучасної 
організації. 

Далі зупинимося на загальних характеристиках високоефективних команд. 
До них належать такі: 

− команда має свого лідера, який є ядром команди; 
− якість кінцевих результатів дуже висока; 
− члени команди відрізняються високим рівнем взаєморозуміння і добре 

співпрацюють між собою; 
− члени команди здатні вчитися на своїх помилках і у своїх діях 

орієнтовані на споживача результатів їхньої діяльності; 
− члени команди добре мотивовані. Тобто, створення згуртованої 

управлінської команди – найважливіше завдання функціонування сучасної 

організації. 
Управлінська команда повинна створюватися так, щоб її члени одночасно 

досягали соціального благополуччя і якісно виконували свої завдання. 
Ключовим фактором такої ефективної діяльності команди є  розподіл рольових 
функцій. Усі ролі в команді поділяються на цільові й підтримуючі. Члени 
команди, які виконують цільові ролі, направляють свою енергію на вирішення 
проблем, що  стоять  перед  командою,  а  члени команди, які виконують 
підтримуючі ролі, сприяють підтриманню й активізації діяльності членів 
команди [1, с. 30]. 

Що стосується мотивації членів управлінської команди, то тут слід 
зазначити, що, у зв’язку із глобалізацією світогосподарських процесів, 
відбуваються зміни у світоглядах працівників. Це призводить до підвищення 
ролі нематеріальної мотивації. Реакцією на зміни у структурі мотивів та їх 

ієрархії стало виникнення численних сучасних концепцій, які об’єднують нові 
принципові положення, незважаючи на певну різницю між ними. 
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У традиційних системах мотивації наголос ставився на посаду, а не на 

особистість. Сучасна система менеджменту  організації має бути орієнтованою 

на людину – людину новатора, що особливо важливо під час формування 

управлінської команди. 

Саме робота в управлінській команді дозволяє реалізувати більшість із цих 

потреб, адже працівник ідентифікує себе як фахівця, який належить до певної 

соціальної  групи, він може виявляти свою компетентність, досягати поваги та 

визнання, розширювати коло своїх знань і вдосконалювати свою особистість. 

Саме тому часто працівники болісно розлучаються зі своїм робочим місцем, 

навіть коли є інша, більш фінансово приваблива пропозиція. 

З огляду на вищезазначене, ми вважаємо, що під час добору членів 

управлінської команди, потрібно використовувати положення нових теорій, які 

належать до нетрадиційних форм мотивування, зокрема теорії R-мотивації. 

Згідно з нею, поведінка й мотиви людей пояснюються схильністю до ризику. 

Основними причинами застосування теорії R-мотивації є те, що вона 

спирається на необхідність мотивування особистості, а не забезпечення посади, 

яку вона займає; задоволення потреби ризику та потреби безпеки, необхідність 

перетворення ризику із загрози на конкурентну перевагу; важливість прийняття 

управлінських рішень із різним рівнем економічного ризику [4, с. 267-271]. 

Теорія R-мотивації спирається на соціально-психологічні відмінності 

працівників уставленні до ризику, необхідність підвищувати вмотивованість 

працівників, на доцільність збалансованого кадрового забезпечення організацій 

та максимальну реалізацію управлінського, трудового потенціалу працівників. 

Існування економічного ризику може бути для працівника стимулом або, 

навпаки, антистимулом. Це залежить від двох факторів: рівня економічного 

ризику та схильності самого працівника до ризику. Пропонується працівників 

розділяти за здатністю йти на ризик: схильних до ризику, нейтральних і 

несхильних. Працівник, не схильний до ризику, ніколи ефективно не 

працюватиме на підприємстві, де вимагається прийняття та    реалізація рішень 

із високим ступенем ризику. 
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Стимулами під час використання R-теорії мотивації є економічні, моральні 

й соціальні. Але основна увага приділяється нетрадиційним методам мотивації. 

Так, для визначення оптимальних методів стимулювання, слід володіти 

інформацією щодо ступеня задоволеності виявлених потреб [4, с. 29-33]. 

Спираючись на вищевикладене, необхідно зазначити, що всі перераховані 

нетрадиційні методи мотивації призводять до внутрішнього задоволення 

процесом роботи членів управлінської команди, тобто до внутрішньої 

мотивації. Слід наголосити, що для досягнення високих результатів, необхідно 

вміло поєднувати й використовувати всю систему чинників, які одночасно 

впливають і на зовнішню, і на внутрішню мотивацію. 

Відомо, що внутрішня мотивація визначається змістом і значимістю 

роботи. Якщо вона цікавить працівника, дозволяє  реалізувати його природні 

здібності та схильності, то це є сильним мотивом до активності, сумлінної і 

продуктивної праці. Також істотним внутрішнім мотивом може бути значимість 

роботи для розвитку певних якостей людини, корисність даного виду діяльності 

для групи людей і суспільства, відповідність цієї діяльності переконанням 

працівника, його етичній орієнтації. Саме до цих потреб і апелює R-теорія 

мотивації. 

Застосування R-теорії мотивації під час створення управлінської команди 

дає змогу регулювати соціально-економічну ефективність діяльності 

працівників із виокремленням груп працівників за критерієм схильності до 

ризику, сформувати кожному із членів команди сукупність завдань відповідно 

до його соціально-психологічних здібностей. 

Для членів управлінської команди, які реалізують цільові ролі, ми 

пропонуємо добирати працівників  із  першої  категорії  згідно з теорією, тобто 

схильних до ризику,  тому що для них характерні такі якості: ініціатива (нові 

рішення командних проблем); обмін думками (висловлюють свою думку із 

приводу розв’язуваних проблем з огляду на думки інших членів команди); 

пошук інформації (шукають і надають групі всю необхідну інформацію); 
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підбиття підсумків (пов’язують запропоновані ідеї з можливостями вирішення 

проблеми, підсумовують пропозиції, інтегрують діяльність членів команди); 

енергія (ініціюють діяльність членів команди). Працівники, схильні до ризику, 

здатні креативно мислити, нести відповідальність, виконувати роботу, яка 

вимагає творчого підходу, бути ініціативними, самостійними та творчими.  Як 

стверджують науковці, яскраві ідеї приходять тоді, коли людина готова 

ризикувати, тобто перетворювати сміливість у стратегію життя. Тому такі 

працівники будуть  цінними у командах під час вирішення інноваційних 

завдань [5, с. 62-66]. 

Для членів команди, які реалізують підтримуючі ролі, пропонуємо 

добирати працівників другої та третьої категорії, тобто таких, які нейтрально 

відносяться до ризику або несхильних до нього. Для них характерні такі 

особливості: вони надихають (дружелюбні, щиросердечні, чуйні, хвалять інших 

за їхні ідеї і позитивно оцінюють їхній внесок у вирішення проблеми), 

створюють гармонію і злагоду (улагоджують або нівелюють конфлікти між 

членами команди), знижують напруженість (різними способами знімають 

емоційну напругу в команді), прагнуть завжди йти «в ногу» (звичайно 

погоджуються із пропозиціями інших членів команди), готові до компромісів 

(здатні поступитися власною думкою заради підтримки гармонії в команді). 

Для ефективного функціонування управлінської команди необхідні всі три 

категорії працівників згідно з теорією R-мотивації, оскільки працівники, не 

схильні до ризику, ретельно виконуватимуть рутинну роботу й уважно 

контролюватимуть роботу працівників, схильних до ризику. 

У зв’язку з вищезазначеним, перед тим, як формувати управлінську 

команду, потрібно вивчити потреби й мотиви її членів. Для цього можна 

використовувати методи, що дозволять виявити саме ті риси, які 

відповідатимуть  ролі працівника, яку він буде виконувати в команді. 

Під час дослідження особливостей створення ефективної управлінської 

команди, хотілося б зазначити важливість такого фактора, як стадія життєвого 
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циклу команди. Науковці визначають залежність між рівнем ефективності 

управлінської команди та стадіями її життєвого циклу. Для організації важливо 

визначити етапи взаємодії управлінської команди, на яких відбувається 

зниження рівня ефективності, що дасть змогу вчасно здійснити трансформацію 

та  зорієнтувати управлінський персонал на виконання нових завдань. 

Однією із складових успішної роботи організації є наявність 

високоефективного менеджменту та дієздатної управлінської команди, яка 

здатна приймати інноваційні рішення. При цьому особливостями формування 

управлінської команди є раціональний добір її членів з урахуванням 

нетрадиційних мотиваційних механізмів. Зокрема, використання положень 

теорії R-мотивації, згідно з якими мотивується особистість, а не посада, яку 

вона займає, задовольняються потреби ризику й потреби безпеки, ризик 

перетворюється із загрози на конкурентну перевагу. Перспективність цього 

підходу для організації полягає в можливості більш повного використання 

потенціалу членів команди. 

Відомо, що грамотно мотивовані працівники, особисті цілі яких збігаються 

з цілями підприємства, працюватимуть із максимальною продуктивністю, що в 

результаті призведе до підвищення прибутковості організації. 
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СИТУАЦІЯХ 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

«менеджменту», систематизовано методичні підходи до побудови бізнес-

моделі підприємства. Розглянуто основні причини настання кризи на 

підприємствах та етапи, шляхи виходу (подолання) кризового стану.  

Ключові слова: менеджмент, система управління, проблеми управління, 

механізм управління, вдосконалення організаційної структури, кризова 

ситуація. 

Сучасна економіка України, якій притаманні мінливість бізнес-

середовища, висока залежність від впливу політичних чинників, посилення 

рівня конкурентної боротьби, ставить вітчизняні підприємства перед 

необхідністю оволодіння антикризовими методами та новими підходами до 

управління. Суб'єкти господарювання сьогодні віддають перевагу стратегії 

мінімізації витрат, орієнтації на власні можливості, уникненню втрат та 

втрачених можливостей, стабілізації проблемних ситуацій. Підприємства 

використовують стратегічні підходи, які переважно базуються на досвіді та 
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інтуїції менеджерів, що не завжди є достатнім і обґрунтованим. Діяльність в 

умовах несприятливого ринкового середовища призводить до банкрутства 

окремих суб'єктів господарювання або їхньої тимчасової неплатоспроможності.  

Неминучість виникнення криз у ринкових умовах закладена самою 

природою ринкових відносин та конкуренцією між виробниками, які є 

головною рушійною силою розвитку підприємництва. У зв’язку із тим, що 

криза не виникає миттєво, а зароджується всередині організації та розвивається 

у випадку відсутності адекватних дій, досить важливою проблемою є розробка 

таких основ функціонування системи антикризового менеджменту, які 

дозволять вчасно виявити кризові ситуації та прийняти відповідні управлінські 

рішення. 

Звичайно, загострення кризових явищ як в світі в цілому, так і в Україні 

викликало потребу в ефективному антикризовому управлінні. Це так би мовити 

замовлення практики, але й тенденції розвитку науки менеджменту ведуть нас 

до необхідності розробки концепції антикризового управління. Його 

передумовами є поняття циклічного розвитку, керованості, ресурсозбереження, 

мотивації, економії часу, соціального партнерства й багато хто інші. Їхня 

сукупність свідчить про реальну небезпеку кризи при будь-якому, навіть 

найуспішнішому управлінні. 

Широке коло питань, пов’язаних із теорією антикризового управління та 

пошуком основних методів керованого розвитку підприємств висвітлено у 

роботах вітчизняних та зарубіжних учених: Г. Александрова, В. Василенко,                

А. Грязнової, П. Друкера, Є. Короткова, Ф. Котлера, І. Ларіонова, Л. Лігоненко, 

О. Мозенкова, Г. Таля, Є. Уткіна та інших. 

Основна властивість світу, у якому економічна теорія почуває себе 

затишно, це рівновага і стабільність. Рівновага не знає різких зрушень, 

зіткнення протилежних сил старого та нового. Стабільність відбиває 

процвітання, спокій, стійкість, упевненість. Будь - яка система прагне до 

стабільного стану і хоче уникати хаосу. Стабільність не може існувати сама по 

собі, без хаосу, без кризи. Для запобігання кризи велике значення має своєчасне 
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виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. Менеджеру необхідно вміти 

передбачати причини та джерела виникнення проблемних ситуацій та мати про 

запас заздалегідь спроектований механізм їхнього розв’язання для того, щоб 

наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягти 

поставленої мети, то хоча б не мати значних втрат [1]. 

 Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 

(організації), що загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі. 

Причини криз, що виникають на підприємствах, можуть бути різними. Вони 

поділяються на об’єктивні, пов’язані з циклічними потребами модернізації і 

реструктуризації підприємств, а також з несприятливими впливами 

зовнішнього середовища організацій, і суб’єктивних, що відбивають помилки і 

волюнтаризм в управлінні. Причини криз можуть носити також природний 

характер, що відбивають явища клімату, землетрусу, повені й інші катаклізми 

природної властивості. А можуть носити і техногенний відбиток, пов’язаний з 

діяльністю людини [2, с.128].  

У розумінні кризи велике значення мають не тільки її причини, але й 

різноманітні наслідки: можливе відновлення організації чи її руйнування, 

оздоровлення чи виникнення нової кризи. Вихід із кризи не завжди пов’язаний 

з позитивними наслідками. Існує можливість і консервації кризових ситуацій на 

досить тривалий час. Це може пояснюватися політичними причинами. Взагалі 

наслідки кризи найтіснішим чином пов’язані з двома факторами: його 

причинами і можливістю управління процесами кризового розвитку[5, с.57]. 

Наслідки кризи можуть привести до різких змін чи м’якого тривалого і 

послідовного виходу. Причому вони можуть носити як позитивний, так і 

негативний характер як для самої організації чи підприємства, так і для 

навколишнього середовища. Тому керівництву необхідно вкрай відповідально 

підходити до прийняття рішень антикризового характеру. Різні наслідки кризи 

визначаються не тільки її характером, але й антикризовим управлінням, що 

може чи пом’якшувати кризу, чи загострювати її. Можливості управління в 

цьому відношенні залежать від мети, професіоналізму, мистецтва управління, 

характеру мотивації, розуміння причин і наслідків, відповідальності. 
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Антикризове управління – це спеціальним чином організована система 

управління, яка має комплексний системний характер, націлена на найбільш 

оперативне виявлення ознак кризи та створення відповідних передумов для їх 

своєчасного подолання з метою забезпечення, відновлення життєдіяльності 

суб’єкта підприємницької діяльності, недопущення виникнення його 

банкрутства та запобігання кризи в  майбутньому [4]. 

 Антикризове управління підприємством повинно здійснюватись поетапно 

та передбачати послідовність дій. Зміст кожного етапу антикризового 

управління полягає в наступному:  

Перший етап – діагностика кризових явищ та загроза банкрутства 

підприємства. На цьому етапі роботи шляхом використання спеціальних 

методів та прийомів дослідження необхідно: 

 – здійснюється комплексний аналіз результатів фінансової діяльності та 

фінансово-майнового становища підприємства, вивчити динаміку 

найважливіших обсягових та якісних показників діяльності; 

 – оцінити ритмічність та синхронність грошових потоків; 

 – визначити розміри та періодичність виникнення дефіциту грошових 

потоків;  

– визначити обсяг, структуру та час погашення зовнішніх фінансових 

зобов’язань; 

 – визначити основні причини виникнення та поглиблення кризи розвитку 
підприємства;  

– оцінити масштаб і можливі наслідки подальшого поглиблення кризових 
явищ; ймовірність та терміни виникнення ситуації банкрутства; 

 – здійснити аналіз і прогнозування розвитку ринкової ситуації для 
визначення сприятливості зовнішнього середовища для подолання кризи;  

– оцінити внутрішні можливості підприємства щодо локалізації та 
переборення кризових явищ.  

Другий етап – визначення мети та завдання антикризового управління. 
Результати проведеної діагностики дають можливість визначити глибину 
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кризи, яка охопила підприємство, а отже, дозволяє визначити мету і завдання 
антикризового управління. Залежно від глибини кризи такими завданнями 
можуть бути: виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства; 
недопущення виникнення ситуації банкрутства; локалізація кризових явищ; 
фінансова стабілізація; запобігання повторенню кризи.  

Третій етап – визначення суб’єкта антикризової діяльності. На цьому етапі 
роботи необхідно визначити суб’єкт, який бере на себе відповідальність за 
розробку і реалізацію антикризових процедур, встановити його повноваження 
стосовно розробки та впровадження антикризових програм.  

Четвертий етап – оцінка часових обмежень процесу антикризового 
управління, які визначаються часом, наявним у підприємства до порушення 
справи про банкрутство і адміністративні обмеження повноважного існуючого 
керівництва. Часові обмеження антикризових процедур визначають 
інтенсивність поширення кризових явищ. Розуміння цього обумовлює 
недопущення подальшого поглиблення кризи, оскільки подолання більш 
глибокої кризи пов’язане із більш значними витратами і труднощами.  

П’ятий етап – оцінка ресурсного потенціалу антикризового управління. У 
сучасній економічній літературі підприємство розглядається як система 
ресурсів, що взаємодіють між собою і забезпечують досягнення певних 
результатів, мети діяльності. Основними видами використовуваних ресурсів є: 
технічні; технологічні; кадрові; просторові; ресурси організаційної структури 
системи управління; інформаційні; фінансові.  

Оцінюючи ресурсний потенціал в антикризовому управлінні слід звернути 
увагу на: – достатність ресурсів для вирішення поставлених завдань; 
комплексність ресурсного потенціалу, тобто наявність усіх видів необхідних 
ресурсів; – гнучкість і адаптованість ресурсного потенціалу, що визначає 
спроможність підприємства до інновацій; – перспективність ресурсного 
потенціалу або наявність життєздатного ядра.  

Шостий етап – розробка антикризової програми, яка являє собою 
детальний план заходів, що мають бути вжиті, послідовність використання 
ресурсів і відповідальність за їх виконання. Її зміст обумовлюється результатом 
проведеної діагностики, метою антикризового управління, його часовими та 
ресурсними обмеженнями. 
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Сьомий етап – впровадження антикризової програми та контроль за її 
виконанням. Найважливішою управлінською функцією на етапі 
безпосереднього проведення запланованих заходів є організація контролю за 
перебігом виконання розробленої антикризової програми для своєчасного 
вжиття заходів щодо модернізації або коригування раніше розроблених планів 
у зв’язку з не прогнозованими змінами у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі, поведінці окремих кредиторів.  

Восьмий етап – розробка і реалізація профілактичних заходів щодо 
запобігання криз в майбутньому. Метою цього етапу процесу антикризового 
управління є створення або модернізація основних елементів системи протидії 
банкрутству на рівні підприємства, розробка та реалізація профілактичних 
заходів щодо запобігання повторенню криз в майбутньому[3,с. 507]. 

Менеджер в кризових ситуаціях повинен швидко і адекватно реагувати на 
розвиток подій, що склалися. Високо кваліфікований менеджер не пропустить 
жодного кроку проблеми й ухвалення рішення, суть яких зводиться до 
наступного: 

 – вивчити ситуацію;  
– провести аналіз підприємства;  
– визначити мету;  
– зібрати факти; 
 – врахувати та оцінити можливі способи дій;  
– оцінити можливі наслідки передбачуваних дій;  
– прийняти рішення і втілити його у життя;  
– слідкувати і координувати реалізацію рішень;  
– підвести підсумки і дати оцінку виконуваних дій.  
Менеджер з антикризового управління повинен володіти такими 

особистими якостями, як:  
1) високий професіоналізм у таких галузях, як фінансовий 

менеджмент, економіка, маркетинг, менеджмент, господарське право;  
2) досвід практичної діяльності;  
3) ініціативність, спроможність до активних дій щодо виведення 

підприємства з кризи, незважаючи на окремі невдачі, промахи і неефективність 
рішення;  
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4) творчий підхід, спроможність до побудови нестандартних бізнес-
схем і програм;  

5) бізнес - інтуїція, спроможність до передчуття одержання прибутку і 

досягнення поставленої мети; 
6) висока відповідальність за доручену справу;  
7) вміння працювати в команді, прислухатись до думки фахівців 

підприємства і бути їх лідером;  
8) високі морально-етичні якості, відповідальність за використання 

конфіденційної інформації тощо[4]. 
 Крім особистих якостей ефективної діяльності антикризового керуючого 

визначається певними чинниками (передумови, що мають бути створені для 
нього) такі як: 

 – повна передача повноважень і відповідальність за результати діяльності 
підприємства в період проведення антикризових процедур;  

– створення дійового механізму зацікавленості (матеріального і 
морального) в подоланні кризи і збереження підприємства як життєздатного 
суб’єкта[5,с.34] . 

Таким чином, кризові ситуації можуть бути пов’язані з неправильно 
організованою роботою як цілого підприємства, так і його структурних 
підрозділів. Кожне підприємство у свої діяльності переживає кризові ситуації, 
але кожне по різному. На багато простіше боротися зі щойно виявлену кризу, 
яка ще не завдала підприємству значних втрат, ніж з кризою, яка вже захопила 
ціле підприємство. Подолання кризи – це керований процес. Про це свідчить 
багато криз, що відбувалися в історії розвитку людства, виробництва й 
економіки. Успіх управління залежить від своєчасного виявлення кризи, 
визначення симптомів її настання. 
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