
ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

«ВАТРА» 

ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Випуск 68 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Актуальні проблеми ефективного соціально-
економічного розвитку України: пошук молодих» 

 

23 квітня 2019 року 
 

 

Вінниця 2019 



2 

УДК 330.3(477) 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий  відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип. 68. 272 С. 

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології  
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

УДК 339.564(045) 

Андрущак Р.А. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ СОЇ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто сучасний стан експортного потенціалу сої в Україні. 

Проведено аналіз обсягів експортно-імпортних операцій за останні роки. 

Проаналізовано цінову політику зовнішньої торгівлі сої. 

Ключові слова: експорт сої з України, імпорт сої в Україну, динаміка експорту. 

В сучасних умовах для зернових культур відкриваються нові, перспективні 

ринки, а сам ринок стає більш активним внаслідок зростання рівня споживання і 

можливостей споживачів у різних країнах світу. 

Незважаючи на велику кількість і різноманітність ринків, найважливішим є 

продовольчий, оскільки лише його продукція забезпечує існування людства. 

Ринок сої – складова ринку продовольства, що являє собою сукупність 

економічних відносин між суб'єктами господарювання, за допомогою яких 

здійснюється купівля-продаж сої відповідно до законів ринкової економіки. 

Аграрії активно реагують на всі ринкові зміни, обираючи цю культуру як 

окремий напрям у виробничій діяльності. Завдяки високому попиту країн ЄС соя 

стала на вітчизняному аграрному ринку перспективною культурою. Інтерес до сої 

в багатьох країнах зумовлений доброю пристосованістю цієї рослини до 

помірного клімату, високою продуктивністю сучасних сортів, прогресивною 

технологією вирощування, зростаючою потребою в оліях як основної сировини 

для виробництва продукції широкого споживання. 
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Цілями даної статті є дослідження експорто-ікспортного потенціалу  

української сої на міжнародні ринки. 

Вивченням даної тематики займалися багато вітчизняних та зарубіжних 

учених, такі як П.О. Антонюк, О.В. Бондар, Т.В. Куць, С.А. Стасіневич,  

О.М. Шпичак, наукових публікацій у журналах й інших виданнях та інші.  

Олійні культури протягом багатьох років є найбільш рентабельними 

сільськогосподарськими культурами, що і забезпечує підвищений до них інтерес з 

боку аграріїв.  

Соя – культура багатопланового використання, яка забезпечує виробництво 

понад 400 видів продуктів, у тому числі харчових продуктів для людини та 

високопоживних кормів для тварин, є важливою сировиною для переробної 

промисловості, успішно розв'язуючи проблему білка та рослинної олії.  

Пропозиція сої формується під дією таких вагомих факторів:  

а) зміна ресурсних цін. Зростання цін на мінеральні добрива зменшує 

пропозицію на сою;  

б) зміна технологій. Впровадження нової технології переробки сої на харчові 

цілі сприяє збільшенню пропозиції, наприклад, на соєві текстури; 

в) зміна податків і дотацій. Щорічна компенсація сільгосптоваровиробникам 

за посіяну сою, а також компенсація з держбюджету за насіння сої високих 

репродукцій зумовлюють збільшення обсягів виробництва і, відповідно, 

пропозиції на соєві боби.[1] 

Світовий досвід показує, що регулювання ринку сої можна забезпечити 

такими способами:  

• запровадженням сезонних ввізних мит, які діють у період збирання врожаю;  

• скасуванням або відстрочкою сплати ПДВ при імпорті насіння цієї культури 

для переробки;  
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• квотування або тарифікацією експорту насіння сої шляхом обов'язкового 

продажу його через аграрні біржі. 

За даними експертів, Україна може експортувати близько 2,241 млн. тонн сої, 

тому з урахуванням створення насіннєвого фонду, обсяги виробництва сої до 2020 

р. можуть досягти близько 5,0 млн. тонн. Використовуючи дані про площі ріллі 

всіх сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства, а 

також розраховані бали агрометеорологічних ресурсів, визначили 

найсприятливіші регіони, які є найбільш перспективними для розширення 

посівних площ під соєю. 

В Україні соя набула значного поширення на початку ХХI ст. Внаслідок 

зростання посівних площ ця сільськогосподарська культура стала однією із 

найбільш важливих у галузі рослинництва та економіці багатьох аграрних 

підприємств, подекуди не поступаючись навіть соняшнику. Не останню роль в 

цьому відіграли також кліматичні зміни і поява на ринку нових високоврожайних 

сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, більш адаптованих до наших умов 

вирощування. 

Виробництво сої за останні роки суттєво зросло і досягло торік майже 4,3 

млн. т. при середній урожайності 23 ц/га, що не в останню чергу зумовлено 

появою на ринку нових високопродуктивних сортів вітчизняної та іноземної 

селекції. 

Із 2010 по 2019 рр. посівні площі під соєю в Україні зросли у майже 2 рази — 

із 1076 тис. га до 1994,1 тис. га. Останніми роками вони щорічно зростали в 

середньому на 9,3% (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динаміка посівних площ сої  України в 2010–2017 рр.,тис. га 

(Джерело: розроблено автором на основі [4]) 

 За рівнем рентабельності соя суттєво не поступається соняшнику. Так, 

минулого року середня рентабельність його вирощування в сільськогосподарських 

підприємствах становить 61,9%, а сої 52%. 

Збільшення середньої урожайності є одним із головних резервів зниження 

собівартості виробництва сої та підвищення прибутковості, що суттєво впливає на 

показники конкурентоспроможності виробництва навіть за умов несприятливої 

цінової кон’юнктури зовнішнього і внутрішнього аграрних ринків. 

Площа вирощування сої на политих землях за період 2010–2016 рр. зросла із 

98,5 тис. га до 115,9 тис. га, або на 117,7%. За даними аналізу інформації 

Державної служби статистики України в окремі роки середня прибавка 

урожайності сої на поливі сягала від 9 до 14,8 ц/га. Так, торік на поливних землях 

урожайність вирощування сої становила 35,9 ц/га проти середнього її показника в 

країні 23 ц/га. При середньозваженій ціні на ринку 10 тис.грн./т. вартість цієї 

прибавки умовно становила майже 13 тис. грн. додаткового доходу на 1 гектар 

посіву.[3] 
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Сьогодні витримати конкуренцію й отримати прибуток доволі складно без 

застосування сучасних та інноваційних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі і зрошення. Тому тільки комплексне 

впровадження на практиці наукових розробок, а також високоякісного насіння і 

нових сортів рослин дозволить досягти високих показників урожайності, що є 

основою інтенсифікації виробництва та рентабельного вирощування сої. Окрім 

зазначеного, соя цілком може замінити соняшник, зменшивши негативний вплив 

цієї культури на сівозміну. 

За останні 5 років експорт соєвих бобів зріс у 1,5 раза – з 1675 тис. тонн в 

2014-му році до 3,050 тис. тонн в 2018-му. Про це свідчать дані Державного 

комітету статистики.[4] 

 

Рисунок 2 - Динаміка експорту сої з 2014–2018 рр., млн. тонн 

(Джерело: розраховано за даними митної статистики [2]) 

Сукупний заробіток імпортерів щорічно зростав у середньому на 35%, 

досягнувши за підсумками минулого року позначки $831 млн. Деякі компанії за 

динамікою показників набагато випередили ринок.  

Перших чотири місяці нинішнього року виявилися для експортерів ще 

результативнішими. Їхні доходи перевищили торішні показники за аналогічний 
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період на 60%. Найбільший внесок у приріст експорту зробили чотири країни – 

Туреччина, Єгипет, Білорусь й Іран. Розширилася також географія постачань – 

значною мірою завдяки країнам ЄС. Крім Італії список імпортерів української сої 

поповнився Нідерландами, Португалією й Данією.[2] 

Всього за січень-квітень 2019 року експортери заробили, за даними 

Держстату, $267 млн. Головні напрямки за обсягами постачань, як і раніше, – 

Туреччина, Єгипет і Білорусь.[7] 

До групи провідних експортерів соєвих бобів входять компанії «ADM 

Україна», «Бунге Україна», «НІБУЛОН» і «Кернел». «НІБУЛОН» зосереджує свої 

зусилля на максимізації доходу від реалізації сої завдяки розвиненій логістичній 

мережі й системі керування якістю продукції. В результаті може здійснювати 

постачання сої преміальної якості (не-ГМО, високопротеїнової) і забезпечувати 

оптимальні обсяги експорту – від контейнерних партій до судів класу Panamax, 

а також розширювати географію постачань у країни Північної Африки, ЄС та 

Перської затоки, розповідають у компанії.[5] 

Таблиця 1 - ТОП-4 експортерів сої та продуктів переробки у вересні-

травні 2018/19 (частки в загальному обсязі експорту) [1] 

Країна Обсяг, % 

ADM 9,07% 

«Кернел» 6,66% 

«Бунге Україна» 5,85% 

«Нібулон» 5,23% 

 

Експорт сої з України в 2018/19 рр. зменшиться, за прогнозами USDA через 

зміну податкового законодавства України. Прогнози ж з експорту продуктів 

переробки сої вельми оптимістичні – приріст по соєвій олії – 13%, соєвому 

шроту – 32%.[7] 
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Соя і продукти її переробки є джерелом значних експортних валютних 

надходжень для держави. За даними аналізу митної статистики України у 2018 р. 

на світові ринки сільськогосподарської продукції і продовольства було 

спрямовано близько 2,241 млн. т. соєвих бобів в порівняні з 2017 р., що менше  на 

21,8%, на суму вартістю майже 831 млн. дол. США, що становить у відносному 

вимірі 8% від загального аграрного експорту. При цьому частка безпосередньо 

соєвих бобів у вартості експорту усієї продукції соєвої галузі сягає 78,3%, тоді як 

на продукти її переробки приходиться лише 21,7% (таблиця 2).[7] 

Таблиця 2 - Експорт-імпорт сої в Україні за 2017-2018 рр.  

Показники 

2017 р. 2018 р. 

Вартість, тис. 

доларів США 
Вага нетто, т. 

Вартість, тис. 

доларів США 
Вага нетто, т. 

Експорт 1059 2866 831 2241 

Імпорт 5787 9786 3855 5298 

(Джерело: розраховано за даними митної статистики [2]) 

Імпорт цієї продукції у 2018 р. становить 3,855 млн. дол., у порівняні з 2017 р. 

зменшився на 33,39%. Середньозважена ціна імпорту 1 тонни соєвих бобів сягає 

621,25 дол. США. 

Таблиця 3 - Ціна однієї тони сої при експорті-імпорті за 2017-2018 рр.  

Ціна, (дол. США) 2017 р. 2018 р. 
Сальдо, (дол. 

США) 

Експорт 369,64 370,90 1,26 

Імпорт 591,35 621,25 29,9 

(Джерело: розраховано за даними митної статистики [2]) 

Середньозважена ціна 1 тонни усього експорту продукції соєвої галузі у 2018 

р. становить 370,90 дол., у порівняні з 2017 р. зросла на 0,34 %. Ціна продуктів 

переробки сої була більш ніж удвічі вищою. 

У підсумку варто окремо відзначити, що агроекономічний ресурс 

вирощування сої в Україні лише останніми роками почав використовуватися 
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повною мірою, однак нинішній рівень її урожайності не відповідає тому 

потенціалу, який закладено в сучасних сортах вітчизняної селекції. А це не менше 

3,5-4,0 т/га (на даний момент 2,0-3,0 т/ га). Лише досягнувши цього показника, 

можна вдвічі збільшити експортні можливості країни. Саме це має стати 

стратегічним цільовим орієнтиром розвитку виробництва сої в Україні на 

найближчу перспективу.[8] 

Перспективи розвитку ринків сої в Україні зумовлені різними чинниками: 

внутрішніми і зовнішніми, економічними і соціальними. Так, за дослідженнями 

Української асоціації виробників і переробників сої розвиток цієї культури в 

Україні сприятиме підвищенню продуктивності продукції тваринництва і 

птахівництва та зниженню їх собівартості; забезпеченню підвищення родючості 

ґрунтів за рахунок накопичення соєю із атмосфери від 80–100  до 130-140 кг на 1 

га біологічного азоту (що зараз є конче необхідним, ураховуючи підвищення цін 

на азотні добрива) та інше. 

Отже, ураховуючи зростаючі потреби світового ринку, Україна знаходить й 

усе більше утверджується на місці провідного експортера соєвих бобів, а, 

враховуючі, достатньо високі біржові ціни, це сприятиме збільшенню валютних 

надходжень. Збільшення кількості заводів з переробки сої дає Україні можливість 

стати лідером не лише у виробництві сировини, але й готової продукції. 
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В статті досліджено  особливості аналізу фінансової рівноваги підприємства, 

визначено сутність основних категорій за даним напрямом дослідження, 

сформульовано відмінні риси категорії «банкрутство» в часовому розрізі, 

обґрунтовано особливості застосування методів залежно від умов, що склалися. 

Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, фінансова криза, рівновага, 

фінансова стабільність.  

В теперішній час досить актуальною для суб'єктів господарювання є 

проблема банкрутства, що тісно пов'язане з фінансовою кризою країни. Такі 

процеси трансформації економіки призводять до докорінних змін як у 

зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування підприємств. 

Одним із факторів є великий спад обсягів виробництва в різних галузях 

вітчизняної економіки, зниження фінансової стійкості підприємств та зростання 
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кількості підприємств-банкрутів. Банкрутство − це, певним чином, плата за 

свободу в економіці у виборі певного виду ринків збуту, господарської діяльності, 

цінової політики та найму робочої сили; це як наслідок нехтування впливу 

різноманітних чинників макро- і мікросередовища, незадовільного управління 

підприємство, в умовах ринкової економіки. 

Банкрутство набуло чіткого визначення, за довгу історію становлення даного 

інституту, як завершена врегульована процедура. Одним із складних правових 

завдань є визначення сутності банкрутства, так як це явище може розглядатись з 

різних точок зору,  що по суті є вірним. Та все ж таки доцільно виокремити одне 

найбільш повне та вірне визначення, з метою правового регулювання банкрутства. 

Тому для  вирішення правових проблем регулювання економічних взаємозв’язків 

актуально звернутися до  суті даного явища, також дослідити першопричини 

виникнення інституту банкрутства.  Хоча матеріальна необхідність провокує ряд 

ускладнень, але вище вказаний інститут  так  і не є  якісно сформованим.  

Підґрунтям досліджень є публікації відомих економістів та юристів, в які 

досліджували тему банкрутства, таких, як П. Баренбой, В. Вітрянський,   

А. Володін, С. Зінценко, Н. Лівшиц, В. Лопач, О. Нікітін, Ю. Світ та ін. З цього 

можна зробити висновок, що тема банкрутства зацікавила достатньо велику 

кількість учасників господарського обороту.  

Виходячи з вищевказаної інформації, ми повинні з’ясувати основні 

визначення, простежити і узагальнити поняття одного правового інституту, таким 

чином звернувшись до сутності банкрутства, як явища та як процесу. 

Об’єктом вивчення є підприємницькі відносини у сфері економічної 

діяльності, а  саме явища неплатоспроможності та процесу банкрутства. 

Предмет дослідження є ознайомлення та аналіз терміну «банкрутство», як 

явище банкрутства підприємств та процедура його ліквідації. 

На сьогоднішній день банкрутство сприймається як  невід’ємне явище 

сучасної системи економіки, частиною її об’єктивної єдності, пов’язаних між 
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собою явищ і  процесів економічного життя. Як елемент системи економіки,  

банкрутство, на початку свого формування, в деякій мірі пов'язували 

із впорядкованістю економічних відносин між виробниками і споживачами 

товарів та послуг. Так як дані економічні зв’язки існували досить давно, то термін 

«банкрутство» сформувався ще у ті часи, коли з’явився ринок і економічні 

відносини.  

Усім відоме на сьогоднішній час, слово «банкрутство» має латинське 

походження: bankus – лавка, та ruptus – зламаний. Обґрунтувати походження 

даного терміну можна таким чином, що купці, здійснювавши свою діяльність коло 

лав, за якими проводили різні операції, іменувались як лави. Звісно 

вони виконували простіші функції ніж сучасні банки, але у випадку розорення 

власника цієї лави, вона ламалась, що й  означало для людей банкрутство цієї 

лави. Трохи згодом в латинській мові з’явився вираз «banco rotto», що в перекладі 

«розбитий банк». Потім термін адаптували італійці до «bancarotta». Далі французи 

переробили на свою манеру – «banqueroute», і ми запозичили у них цей термін. 

Ми знаємо що ще у римському праві регулювалися взаємини кредитора та 

боржника. Представник кредиторів складав опис усього майна боржника, аж потім 

кредиторам надавалася можливість розпоряджатися усім майном боржника. Усе 

майно могло продаватися на аукціоні, а гроші розподілялися між кредиторами на 

основі встановлених квот. Хоча вже тоді враховувалося виокремлення застави з 

конкурсної маси, а також пільги окремих кредиторів. 

Хотілось би виділити те, що на протязі розвитку інституту банкрутства 

використовувався не лише термін «банкрутство», як стан боржника, коли він, 

через брак коштів або майна, був не в змозі виконувати свої зобов’язання. В Італії 

у середньовічних джерелах права для означення стану неплатоспроможності 

використовувались терміни «fuggitivi» та «decoctor», а особу, що припинила 

платежі «falliti» або  «falentes». «Fuggitivi» застосовували, коли неспроможний 

боржник втікав від  своїх кредиторів, а «decoctor» (спочатку «decoquo»),  означав 
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поступове зменшення майна боржника. Існування цих термінів в  італійському 

законодавстві демонструє потребу в власному визначені і  уточнені банкрутства в 

вище вказаному законодавстві, що підтверджує необхідність регулювання 

процедури банкрутства та значне поширення в торговельно-грошових відносинах.  

У середні віки досить жорстко регулювалися питання неспроможності 

фізичних і юридичних осіб, зокрема, за магдебурзьким правом, а також за 

законами окремих міст Німеччини. Як правило, в ті часи, майно боржника 

повністю було конфісковане для більш справедливих вимог кредиторів, лихварів 

(це особи, які давали гроші в борг,  а при повернені мали заплатити ще додатково 

якісь відсотки за це) майно теж конфісковували, їх навіть саджали в боргову яму. 

Інститут банкрутства почав розвиватися в період Середньовіччя насамперед 

як інститут торговельного права. Своїм походженням і подальшим розвитком він 

зобов'язаний еволюції підприємництва та вільної конкуренції, за яких суб'єкт 

господарської діяльності несе всі ризики, пов'язані з цією діяльністю. Інститут 

банкрутства існує майже у всіх розвинутих країнах з ринковою економікою. 

Перші джерела права різних держав надавали особисту відповідальність боржника 

за своїми зобов'язаннями аж до самої смерті.   

Нашим першоджерелом є «Руська правда», ще в XII-XV ст. у ній є згадки про 

неплатоспроможність. В даному документі, в ст. 54, описується особливе 

становище купця пов’язане з грошовими і  товарними операціями, на  яке 

не  поширюється право отримання кредиту. В ті часи втрата купцем взятих у борг 

грошей не тягла за собою кримінальної відповідальності. Купцю надавалася 

можливість в розстрочку виплатити борг, але ця пільга не поширювалася на 

купців, які  втратили капітал в  результаті пияцтва або схожих дій. Стаття 55, вище 

вказаного документу, передбачала, залежно від становища кредиторів, черговість 

відшкодування боргів. Князівські гроші віддавалися найпершими, потім борги 

приїжджого купця, останніми віддавалися  борги місцевих купців, які ділили між 

собою залишок. Деякі норми, які були якісно написані на той час стали основою 
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сьогоденних норм. Це відображає не лише поширеність банкрутства як явища, але 

й високий розвиток інституту торгівлі в Київській Русі та активну діяльність 

законотворців того часу. Судячи з цього, це було поштовхом для фактичної 

реалізації матеріального змісту норм інституту у  вітчизняній науці на сьогодні. З 

роками змінювалися тільки пріоритети, ускладнювалося і розширювалося 

нормативно-правове регулювання, але підхід до неспроможності, позначеної 

в  «Руській правді», зберігся і в більш пізньому вітчизняному законодавстві.  

 Після аналізу історії становлення поняття банкрутства, як процесу, необхідно 

зазначити зміст явищ. З цього приводу доцільно звернутися до енциклопедичних 

словників та авторитетних думок низки зарубіжних та вітчизняних вчених.  

Як ми бачимо, енциклопедія ширше характеризує поняття банкрутства. Тим 

самим, вказуючи на те, що особа оголошується банкрутом саме тоді, коли сума, 

яку необхідно сплатити, вище задокументованого майна підприємства, а також 

коли виникає дисбаланс у внутрішньому обліку банкрута.  

Також своє визначення надає у власних методичних, рекомендаціях 

Центральна спілка споживчих товариств України: «Банкрутство − неспроможність 

підприємства платити за  своїми борговими зобов’язаннями. Банкрутство може 

бути зумовлене конкуренцією, некомпетентним управлінням, біржовими 

спекуляціями тощо». Відштовхуючись від даної інформації, можна сказати, що 

спілка визначає можливі причини виникнення на  підприємстві банкрутства, що, 

у свою чергу, звужує коло банкрутів.  

Таким чином ті поняття, які ми розглянули, стали основою і в подальших 

дослідженнях вчених, які  адаптували їх  до сучасних реалій діяльності 

підприємств. Але на жаль, до  сьогодення залишається маловивченим питання 

особливостей поняття банкрутства підприємств в Україні. Тому для вивчення 

цього питання ми розглянемо відомі думки щодо визначення поняття 

«банкрутство».  
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На думку О. Пластуна, банкрутство  – це результат глибокої фінансової 

кризи, що унеможливлює нормальну діяльність підприємства та робить його 

неплатоспроможним. Дане визначення не дає повне уявлення про зміст самого 

явища, а розглядає його як  результат чи наслідок.  

Натомість І. Бланк вважає, що банкрутство – це встановлена судовою 

установою фінансова неспроможність підприємства, тобто нездатність 

підприємства виконати вимоги з  боку кредиторів та  виконати зобов’язання перед 

бюджетом в  установлені строки. В цьому визначенні банкрутство розглядається 

як процес і перекликається з  правовими поняттями банкрутства.  

Іншої думки А.  Шеремет та Р. Сайфулін, вони розглядають банкрутство, як 

неспроможність підприємства фінансувати поточну операційну діяльність 

і  погасити термінові зобов’язання, а Р. Фрай вважає, що банкрутство – це 

наслідок масштабних помилок в менеджменті. Це визначення більше стосується 

управлінської діяльності підприємств, а не економічної.  

Наголошують на захисті майна й  інтересів кредиторів шляхом легальної 

процедури поглинання Р.  Брейлі та  С.  Майєрс, так як вони розглядають поняття 

банкрутства з погляду кредиторів, банкрутство – це  узаконений процес 

поглинання фірми кредиторами, у разі не  виконання зобов’язань.  

На жаль, не має офіційного визначення процедури банкрутства, але 

однозначно вона є  кінцевою стадією невдалого функціонування підприємства, 

якій, зазвичай, передують стадії нормальної роботи і фінансових ускладнень. 

Можемо виділити об’єктивне визначення процедури банкрутства − це 

впорядкований комплекс активно-документальних дій, які передбачені чинним 

законодавством і направлені на  нормативне вирішення питання неспроможних 

платників у процесі їх ліквідації. Ще однією особливістю банкрутства є те , що 

воно рідко буває несподіваним. Зазвичай його передбачають досвідчені 

фінансисти та менеджери, які регулярно відслідковують тенденції в  розвитку 

власних підприємств і  найбільш важливих контрагентів та конкурентів. Тож, 

на  жаль, якщо процедура банкрутства розпочалася то це стає фіналом діяльності 

підприємства. 
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В даний час в правових системах більшості розвинених країнах світу 

використовують критерій неплатоспроможності, розглянемо деякі з них. 

Наприклад, в Німеччині використовується не тільки критерій 

неплатоспроможності, а і критерій неоплатності − «надлишкова заборгованість». 

Критерій неоплатності є  підставою для вибору ліквідаційної чи реабілітаційної 

процедури. Також законодавчі акти багатьох країн визнають необхідною умовою 

банкрутства − наявність у  боржника кількох кредиторів. Більш консервативними 

в цьому плані залишаються законодавства Англії та Франції, які переважно 

базуються на  недостатності ліквідних активів боржника.  
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗШИРЕННЯ 

МАСШТАБІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Визначено передумови забезпечення ефективності експертної діяльності 

підприємства, сформульовано ознаки ефективності, досліджено погляди 

вітчизняних та закордонних вчених на визначену проблему, здійснено оцінку 

наукових поглядів та обґрунтовано висновки. 

Ключові слова: експортна діяльність, міжнародна діяльність, експорт, імпорт, 

суб’єкти експортної діяльності.  

Здатність підприємства досягати поставлених цілей є однією з передумов 

його успішної діяльності. Задля цього на підприємстві повинен здійснюватись 

контроль за діяльністю, який дає можливість володіти і розпоряджатись 

необхідною інформацією. Важливу роль у процесі контролю відіграє діагностика 

підприємства, що у перекладі з давньогрецької означає «розпізнавання». 

Діагностика трактується як процес отримання, систематизації та відображення 

інформації про стан об’єкта, який досліджується. На основі встановлених 

закономірностей, за залежностей, які можуть виявитись у процесі дослідження 

відбувається розпізнавання кризових явищ підприємства. Проведення діагностики 

включає в себе обчислення показників, за допомогою яких отримується потрібна 

інформація. Діагностика може мати різне спрямування, одне з яких – діагностика 

ефективності діяльності підприємства. 

Поняття «ефективність»  на рівні підприємства описує взаємозв’язок між 

сумою результату діяльності підприємства та кількістю витрачених під час 

здійснення своєї діяльності ресурсів. Сама ефективність виробництва описується 

рівнем використання ресурсів, зважаючи на фактори зовнішнього впливу. Задля 
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того, щоб підвищити ефективність діяльності потрібно орієнтуватись на 

зменшення кількості ресурсів для виробництва, або ж збільшення випуску 

продукції, не збільшуючи використання ресурсів, іншими словами – потрібно 

прагнути до створення більшого результату. 

Ефективність виробництва – складна категорія, з допомогою якої 

характеризують економічні закони у дії, та відображає таку важливу сторону 

суспільного виробництва, як результативність. А саме результативність виражає 

мету суспільного виробництва. Ознакою ефективності діяльності промислового 

підприємства є досягнення мети виробничо-господарської діяльності з 

найменшими витратами суспільної праці або часу [1]. 

На сьогоднішній день не існує єдиної думки, яка б конкретно давала 

визначення  економічної ефективності та єдиних критеріїв, за якими вона може 

бути оцінена. Попри це, сформувалась велика кількість думок вчених-економістів, 

які намагались пояснити суть ефективності, та пов’язати з іншими поняттями, 

такими як економічність, продуктивність та результативність.  

Часто можна зустріти думку, яка пояснює економічну ефективність, як 

отримання найвищих результатів, використовуючи оптимальну кількість витрат 

живої та уречевленої праці. У економічній літературі заходу є поширеним поняття 

«парето-ефективність», яке говорить про те, що економічна ефективність 

характеризує становище економіки, при якому неможливо збільшувати рівень 

задоволення потреб навіть когось одного, якщо при цьому не погіршиться стан 

інших членів суспільства. 

У праці [2], розглядається ефективність не тільки як здатність суб’єкта 

господарювання отримувати більшу кількість корисних благ у розрахунку на 

одиницю ресурсів, які використовувались, але й як здатність підприємства 

розвиватися й досягати мету, зберігаючи збалансовану взаємодію всіх своїх 

підсистем. Савенко Н. В. під економічною ефективністю розуміє результат 

виробничої діяльності, що виражається у вигляді співвідношення між підсумками 
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господарської діяльності та витратами ресурсів [4]. У роботі [5] відзначається, що 

окремі автори під економічною ефективністю розуміють співвідношення 

досягнутого результату і виробничих витрат; ресурсовіддачу, використовувану у 

виробництві матеріальних благ; продуктивність суспільної праці; величину 

отриманого ефекту в розрахунку на одиницю застосовуваних сумарних витрат. 

Д. Рікардо Категорію «ефективність» визначив як «відношення отриманого 

результату до певного виду витрат»; саме з того часу вона набула статус 

самостійної економічної категорії. Т.С. Хачатуров визначив категорію 

«ефективність» як «відношення економічного або соціального ефекту до 

потрібних для його досягнення витрат». Міжнародний стандарт управління ІSO: 

9000:2000  розглядає ефективність як співвідношення між досягнутим результатом 

і використаними ресурсами, що свідчить про ресурсний підхід до визначення 

категорії «ефективність». У економічному словнику економічна ефективність – 

результат діяльності системи управління, який забезпечує досягнення цілей, що 

стоять перед об’єктом управління, за найменших витрат. У більшості праць, 

ефективність визначається як відношення показників результату (ефекту) і витрат 

(суми ресурсів), що використовуються для його досягнення. 

В західній науково-економічній літературі економічну ефективність 

досліджують як складну та багатогранну категорію, що складається з певних 

елементів:  

1) відношення між витратами ресурсів і обсягом товарів та послуг, які 

виробляють з цих ресурсів;  

2) максимального обсягу виробництва товарів і послуг із використанням 

мінімальної вартості ресурсів;  

3) виробництва товарів певної вартості за найменших витрат ресурсів;  

4) отримання максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів;  

5) відношення цінності результату до цінності витрат тощо [4]. 
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Для управління ефективністю діяльності підприємства необхідно враховувати 

основні поняття максимізації прибутку, тобто метою для підприємства повинно 

бути прагнення до забезпечення максимального доходу для власників. Підґрунтям 

для ефективного управління є певна сукупність факторів, якими 

користуватиметься менеджмент підприємства, так як під впливом цих факторів 

формується виробничий потенціал, який важливо реалізувати, щоб забезпечити 

високий рівень конкурентоспроможності, та підтримувати стійкість соціально-

економічному розвитку. 

Серед факторів можна назвати: структура промислового виробництва; 

завантаження виробничих потужностей; ступінь фізичного й морального 

зношування основних фондів; матеріалоємність виробництва; технологічна 

трудомісткість виробництва; впровадження прогресивних технологічних процесів; 

використання менш ресурсоємних матеріалів; зниження всіх видів втрат 

виробництва; укрупнення одиничних потужностей і реалізація інших способів 

концентрації виробництва; рівень електрифікації промислового виробництва; 

технологічне комбінування виробництва. Фактори цієї сфери діяльності є 

визначальними під час формування й реалізації програм щодо економії витрат 

підприємства [8]. 

При постійному впливі факторів, які діють на підприємство ззовні, 

керівництво завжди потребує забезпечення ефективності виробничої діяльності. 

Наразі економіка перебуває в періоді, коли становляться нові соціально-

економічні відносини. В їх колі діють підприємства, які характеризуються різним 

рівнем економічного розвитку. Закони, які діють в ринкові економіці спонукають 

ці підприємства шукати все ефективніші способи ведення своєї діяльності. 

Важливим моментом є вибір шляхів підвищення ефективності діяльності, які  

поділяються на внутрішні,  а саме технологія, устаткування, матеріали й енергія, 

вироби, працівники, організація та системи, методи роботи, стилі управління 

тощо, та зовнішні, до яких відноситься: покращення державної економічного та 

соціальної політики; забезпечення достатнього розвитку виробничо-господарської 

інфраструктури тощо. 
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Спираючись на показники ефективності використання ресурсів можна 

визначити, як відбувається використання, та на основі цього прийняти рішення 

щодо їх вдосконалення. Можна виділити такі напрямки підвищення ефективності 

діяльності : підвищення оборотності оборотних активів; зменшення матеріальних 

витрат на одиницю продукції; закупівля сировини за дешевшими цінами; 

активізація маркетингових заходів та прискорення товарообороту; закупівля 

сировини і матеріалів оптимальними партіями; формування обсягів запасів 

матеріалів, що відповідають потребам і нормативам; активізація автоматизованих 

виробничих процесів, формування раціональної структури та складу працівників, 

перегляд та зменшення витрачання на оплату праці невиробничих працівників, 

зменшення витрат на оплату праці в собівартості одиниці продукції, звільнення 

працівників, які дублюють функції один одного, розробка мотивуючих схем 

оплати праці. Вагому роль у забезпеченні високих результатів діяльності 

відіграють фінансові ресурси. 

Отже, економічна ефективність досить складна категорія, конкретного 

визначення якої немає. Багато вчених намагалось пояснити дану категорію, від 

того і існує багато визначень, одне з яких тлумачить економічну ефективність, як 

досягнення найвищих результатів за оптимальних витрат живої та уречевленої 

праці. В основі ефективного управління діяльністю лежить набір факторів, серед 

яких впровадження інноваційних технологій структура виробництва, 

трудомісткість виробництва, технологічне комбінування, структура промислового 

виробництва; завантаження виробничих потужностей, ступінь фізичного та 

морального зносу та інші.  
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Стаття присвячена розробці методики оцінки ефективності використання 

ресурсного потенціалу підприємства, та його елементів. Встановлено, що 
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Для здійснення фінансової діяльності та реалізації економічних інтересів 

підприємства виконують оцінку його ресурсного потенціалу. Головна задача 

оцінки полягає в підвищенні ефективності управління підприємством, визначенні 

вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу акцій підприємства на фондовому 

ринку, визначенні вартості підприємства у разі його купівлі-продажу цілком або 

частинами, реструктуризації підприємства, розробці плану розвитку підприємства, 

визначенні кредитоспроможності підприємства і вартості застави за кредитування, 

укладанні страхової угоди, встановленні бази оподаткування, прийнятті 

обґрунтованих управлінських рішень, здійсненні інвестиційного проекту. 

Актуальність вивчення проблеми оцінки ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства пов’язана із нестабільністю економічної ситуації, 

значним посиленням конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання за 

ринки ресурсів і ринки збуту готової продукції. 

Елементами потенціалу є всі ресурси, які відокремилися у процесі 

виробництва і будь-яким чином пов’язанні з функціонуванням підприємства. 

Потенціал підприємства можна розглядати з двох наступних позицій: ресурсної – 

як сукупності ресурсів та зв’язків між ними, функціональної – як комплексу 

функцій, що забезпечують реалізацію здібностей та можливостей. 

В загальному розумінні, ресурсний потенціал підприємства — це сукупність 

ресурсів, що забезпечують неперервну та ефективну діяльність господарюючого 

суб’єкта. Тобто, ресурсний потенціал підприємства являє собою сукупність 

наявних видів ресурсів, пов’язаних між собою, використання яких сприяє 

досягнення стійкого розвитку підприємства. 

Питання дослідження методів оцінки використання ресурсного потенціалу 

розглядаються у працях вчених, таких як А.В. Артьомова [1], І.В. Артьомов [1], 

І.В. Зубков [2], П.И. Разиньков [3], О.П. Разинькова [3],  Н.О. Навроцький [4], 

Ф.Ф. Хамидуллин [4], А.Р. Давлетшина [4] та інші. 
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Метою дослідження є обґрунтування системи показників оцінки ефективності 

використання елементів ресурсного потенціалу вітчизняних підприємств. 

Досі економісти не дійшли єдиної думки щодо показників вимірювання 

ефективності використання ресурсного потенціалу, проте в даний час визначено 

основні підходи для його оцінки [2]: окремий та універсальний. Окремий підхід 

означає, що оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу 

торговельного підприємства визначається за одним показником. Цей підхід, разом 

із певними перевагами, має й суттєві недоліки, які не дають можливості 

використовувати кожен окремий показник як узагальнюючий. Кожен із цих 

показників, незалежно від ступеня його репрезентативності, характеризує лише 

один із аспектів економічної діяльності. Універсальний підхід полягає в тому, щоб 

знайти такий показник, який би досить повно відображав ефективність 

використання ресурсного потенціалу підприємств торгівлі та його зміну за 

рахунок об'єднання певної кількості часткових показників. Разом із тим, 

незважаючи на загальне розуміння змісту такого показника, його практична 

реалізація пов’язана зі значними труднощами, а саме: яким має бути кількісний 

склад показників та їх порівнянність. 

Більшість економістів пропонують поділяти методи, що використовуються 

для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу на витратні, 

ресурсні, результативні та комплексні (табл. 1).  

Статична оцінка ефективності використання елементів ресурсного потенціалу 

торговельного підприємства має доповнюватися динамічною оцінкою, що 

дозволяє визначити тенденції зміни показників оцінки. Як динамічний показник 

оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу нами 

пропонується доповнити розглянуті статичні показники оцінки коефіцієнтом, що 

враховує динаміку витрат і результатів , – коефіцієнтом відповідності темпів 

зростання товарообороту , темпам зростання потенціалу, який дозволяє оцінити 

наскільки ефективно було збільшено вартість потенціалу. 
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Таблиця 1 - Методи оцінки ресурсного потенціалу підприємства [4] 

Група методів Характеристика групи Показники, що характеризують 
вид методу 

Витратні 
методи 

Методи засновані на одному показнику, 
що враховує витрати підприємства. 

1. Затратовіддача.  
2. Затратоємкість. 
3.Рентабельність витрат.  
4. Ресурсовіддача. 

Ресурсні 
методи 

Методи засновані на показнику, що 
враховує оборот роздрібної торгівлі і 
прибутку. 

Результативні 
методи 

Методи оцінки використання ресурсного 
потенціалу за складом основних 
економічних показників. 

1. Узагальнюючий показник 
ефективності використання 
ресурсного потенціалу.  
2. Узагальнюючий показник 
ефективності виробництва.  
3. Показник ефективності 
конкретного ресурсного 
потенціалу. 

Комплексні 
системні 
методи 

Методи визначають різні види 
ефективності використання ресурсного 
потенціалу. 

1. Узагальнюючий показник 
динаміки ефективності 
використання ресурсного 
потенціалу.  
2. Показник економічної 
ефективності використання 
ресурсного потенціалу 
підприємства. 
3. Зведені показники 
ефективності ресурсного 
потенціалу підприємства. 

 

Вибір товарообороту як результуючого показника під час формування 

коефіцієнта відповідності зумовлений тим, що він виступає найбільш 

узагальнюючим показником діяльності торговельного підприємства. Отже, за 

інших рівних умов, темпи зростання товарообороту мають перевищувати темпи 

зростання вартості відповідних елементів ресурсного потенціалу, що свідчитиме 

про ефективне використання складових ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства. Таким чином, значення коефіцієнта відповідності, що буде вищим 

за одиницю, означатиме ефективне використання відповідного елемента 

ресурсного потенціалу торговельного підприємства. Запропоновану систему 

динамічних показників подано в (табл. 2) [2]. 
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Таблиця 2 - Система загальних динамічних показників оцінки 

ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства 

Елемент 
ресурсного 
потенціалу 

Показник оцінки 
елементів 
ресурсного 
потенціалу 

Алгоритм 
розрахунку 
показника 

Умовні позначення 

Потенціал 
товарних 
ресурсів 

Коефіцієнт 
відповідності темпів 
зростання 
товарообороту 
темпам зростання 
потенціалу товарних 
ресурсів 

Кптр = 
Тто/Твптр 

Кптр – коефіцієнт відповідності 
темпів зростання товарообороту 
темпам зростання потенціалу 
товарних ресурсів; Тто – темп 
зростання товарообороту; Твптр – 
темп зростання вартості 
потенціалу товарних ресурсів 

Технічний 
потенціал 

Коефіцієнт 
відповідності темпів 
зростання 
товарообороту 
темпам зростання 
технічного 
потенціалу 

Ктп = Тто/Твтп Ктп – коефіцієнт відповідності 
темпів зростання товарообороту 
темпам зростання технічного 
потенціалу; Твтп – темп зростання 
вартості технічного потенціалу 

Просторовий 
потенціал 

Коефіцієнт 
відповідності темпів 
зростання 
товарообороту 
темпам зростання 
просторового 
потенціалу 

Кпп = Тто/Твпп Кпп – коефіцієнт відповідності 
товарообороту темпам зростання 
вартості просторового потенціалу; 
Твпп – темп зростання вартості 
просторового потенціалу 

Кадровий 
потенціал 

Коефіцієнт 
відповідності темпів 
зростання 
товарообороту 
темпам зростання 
кадрового потенціалу 

Ккп = Тто/Твкп Ккп – коефіцієнт відповідності 
темпів зростання товарообороту 
темпам зростання кадрового 
потенціалу; Твкп – темп зростання 
вартості кадрового потенціалу 

Фінансовий 
потенціал 

Коефіцієнт 
відповідності темпів 
зростання 
товарообороту 
темпам зростання 
фінансового 
потенціалу 

Кфп = Тто/Твфп Кпп – коефіцієнт відповідності 
темпів зростання товарообороту 
темпам зростання фінансового 
потенціалу; Твфп – темп зростання 
вартості фінансового потенціалу 

Отже, запропонована методика дає змогу комплексно підійти до проблеми 

аналізу ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства та 

визначити проблемні зони щодо його вдосконалення. Наведена система 



33 

екстенсивних та інтенсивних аналітичних показників і методика їх узагальнення 

дає змогу отримати найбільш повну характеристику ефективності використання 

окремих складових ресурсного потенціалу підприємства та допомагає виявити 

резерви більш повного їх використання з урахуванням зовнішніх факторів, 

розробити оптимальну стратегію посилення своїх конкурентних переваг на основі 

внутрішніх можливостей підприємства.  

Також оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу має 

складатись з таких етапів: по-перше, слід відібрати найбільш пріоритетні 

(важливі) види ресурсів для фірми, діяльність якої аналізується; по-друге, оцінити 

ефективність використання кожної складової ресурсного потенціалу (групи 

ресурсів); по-третє, на основі отриманих розрахунків, дати оцінку ефективності 

використання ресурсного потенціалу в цілому. 
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Ресурсний потенціал необхідно розглядати як економічну основу, реальну 

силу розвитку підприємства, що характеризується системою показників, які 

відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які можуть бути 

використані за певних умов. Ефективність управління ресурсним потенціалом 

підприємства досягається за умов раціонального його використання для 

отримання повного кінцевого результату у вигляді виробництва продукції високої 

якості.  
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Управління ресурсним потенціалом відносять до складних явищ, і одержати 

про них достовірні відомості можна тільки завдяки багаторазовому 

спостереженню за поведінкою досліджуваного об’єкта. Важливо не просто 

одержати достовірні матеріали про управлінський процес, а й оцінити якісну його 

сторону та виробити напрями з удосконалення досліджуваного процесу. 

Передумовою забезпечення розвитку підприємства є підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом [1]. 

Дослідженням у сфері підвищення ефективності управління та використання 

ресурсного потенціалу підприємства займалися такі провідні вчені, як  

О.В. Ареф’єва [1], О.В. Божанова [3], О.М. Вишневська [4], Н.С. Довгаль [5],  

І.М. Должанський [6], О. Єфімова [7], О.В. Кленін [8], Е.В. Лапин [9] та інші. 

Метою дослідження є дослідження підходів до підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом підприємства. 

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. 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 [9]. 
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Аналіз теорії і практики управління ресурсами підприємства показує, що 

важливим напрямком його вдосконалення є застосування системного підходу. При 

цьому змінюється мета і зміст управління (рис. 1). Системна класифікація 

дозволяє обґрунтовано визначити методи діагностики і управління. 

 Під ресурсним потенціалом підприємства розуміють його економічні 

можливості (засоби виробництва, запаси, джерела ресурсів), які є у наявності чи 

можуть бути мобілізовані (приведені в дію, використані) для досягнення 

підприємством поставленої мети. При цьому слід відзначити, що особливу увагу 

привертає склад ресурсного потенціалу, оскільки в економічній літературі наявні 

різні підходи до його визначення. Більшість дослідників розглядає ресурсну 

структуру потенціалу з урахуванням у ньому різної кількості складових. В одному 

випадку до його складу рекомендується включати тільки засоби праці; в другому  

засоби праці і робочу силу; в третьому  засоби праці, робочу силу і природні 

ресурси, які застосовуються в процесі виробництва; у четвертому  засоби праці, 

робочу силу і предмети праці [4]. Деякі вчені виділяють у структурі ресурсного 

потенціалу підприємства об’єктні (інноваційний, виробничий, фінансовий 

потенціал та відтворення потенціалу підприємства) та суб’єктні (науково-

технічний, маркетинговий управлінський потенціал, потенціал організаційної 

структури управління) складові, які більш детально описують елементи 

ресурсного потенціалу, а також визначають його особливі складові (трудовий, 

інфраструктурний та інформаційний потенціал) [5]. Залежно від спеціалізації 

підприємства в його внутрішній структурі виділяють функціональні області, 

наявність яких обумовлює необхідність функціональної структуризації ресурсного 

потенціалу підприємства (рис. 2). Стосовно завдань управління ресурсним 

потенціалом підприємства, аналіз досліджень у цій сфері дозволяє виокремити 

наступні: 

1) визначення факторів, що впливають на ресурсний потенціал 

підприємства; 
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2) визначення оптимальної структури управління ресурсним потенціалом 

підприємства; 

3) визначення напрямків розвитку ресурсного потенціалу, підвищення 

ефективності виробництва, досягнення підприємством необхідних обсягів і якості 

виробленої продукції [1].  

 

Рисунок 1 - Порівняльна характеристика підходів до управління ресурсами 

(активами) підприємства 

 

 На серед основних завдань управління ресурсним потенціалом підприємства 

необхідно конкретизувати наступні: 

1) моніторинг наявного ресурсного потенціалу промислового 

підприємства та рівня його використання; 
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Прибуток, 
рентабельність, 
продуктивність, 
комплексні 

мультиплікатори, 
вартість бізнесу 

Розподіл завдань 
управління за окремими 
напрямами діяльності 

підприємства 

Вивчення окремих 
елементів у практиці 
економічного аналізу 

діяльності підприємства, 
в тому числі аналіз 

використання активів, 
оцінка вартості тощо. 

Ефективна реалізація 
потенціалу 

підприємства, 
забезпечення 
довгострокових 

конкурентних переваг 

Єдина програма 
управління активами, що 
включає повний цикл 

етапів прийняття рішень 
щодо формування, 

використання і розвитку 

Системна діагностика 
активів, шо дозволяє 
розпізнати проблеми й 
оцінити якість, ризики, 

ефективність і 
конкурентоспроможніст
ь  активів на всіх етапах 

управління 

Мета 
управління 

Особливості 
управління 
ресурсами 

Особливості 
діагностики 
ресурсів 
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2) визначення напрямків розвитку ресурсного потенціалу відповідно до 

стратегічних та тактичних цілей промислового підприємства; 

3) визначення основних зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають 

на ресурсний потенціал промислового підприємства у процесі його формування, 

розподілу, використання і відновлення; 

4) визначення структури управління ресурсним потенціалом 

промислового підприємства, що забезпечить оптимізацію процесу його 

формування, розподілу, використання і відновлення. 

  

Рисунок 2 - Схема складових ресурсного потенціалу підприємства [9] 

 

Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом, забезпечення 

його раціонального використання значною мірою пов'язано з проведенням якісних 

змін у складі ресурсів і з підвищенням ефективності в їх управлінні. Завдання 

підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом полягає насамперед 

у вдосконаленні використання й управління ресурсами підприємства та в 
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підвищенні їхньої цілісності, яка проявляється у тісному взаємозв'язку. Ресурсам 

підприємства повинен бути притаманний відповідний спектр функціональних 

характеристик, на основі яких має забезпечуватись компенсація їх дефіцитних 

властивостей. Важливе значення у підвищенні ефективності управління ресурсним 

потенціалом підприємств має управління матеріальними ресурсами (основними 

фондами й оборотними засобами). Політика управління основними засобами 

підприємства передбачає постійне здійснення перегляду наявного складу 

основних засобів і порівняння його з отриманими фінансовими результатами. При 

цьому використовується порівняння з попередніми роками і визначається, за якої 

політики і структури виробничих засобів підприємство працювало 

найрентабельніше. Після цього визначаються шляхи оптимізації складу 

виробничих фондів. Для визначення основних напрямів оптимізації складу 

основних засобів підприємства необхідно враховувати потребу в основних засобах 

за окремими групами основних фондів (виробничі будинки і приміщення; машини 

й обладнання, що використовуються у виробничому процесі; машини й 

обладнання, що використовуються у процесі управління виробничою діяльністю). 

Ефективне функціонування системи управління ресурсним потенціалом 

підприємства неможливе без застосування відповідних сучасних механізмів. 

Механізм - це сукупність пов’язаних між собою тіл, що здійснюють необхідні 

рухи, забезпечуючи передачу і перетворення руху всередині системи.  

У сучасному трактуванні механізм управління підприємством - це сукупність 

принципів, методів, інструментів і сполучних процесів, що забезпечують 

стабільність функціонування і цілеспрямований розвиток підприємства в 

мінливому і динамічному середовищі. Стабільність і розвиток є основними 

елементами реалізації підприємством свого економічного потенціалу [3].  

На думку О. Кленіна ефективність функціонування системи управління 

ресурсним потенціалом підприємства забезпечується використанням наступних 

механізмів: діагностики господарського потенціалу підприємства; формування 
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системи бюджетів та аналізу їх виконання; реалізація програм; моніторингу 

господарського потенціалу підприємства [8]. Та все ж не слід забувати, що 

система управління ресурсним потенціалом підприємства, яка є складовою 

частиною загальної системи управління підприємством, в свою чергу є 

результатом взаємодії щонайменше двох елементів (підсистем): об’єкту та 

суб’єкту управління. Необхідно зазначити, що суб’єкт системи управління завжди 

відіграє активну роль по відношенню до об’єкту. За допомогою сукупності 

виконуваних ним функцій суб’єкт заставляє процеси, що відбуваються в об’єкті 

розвиватися у відповідності із заданою програмою. Водночас суб’єкт є похідним 

від об’єкту управління, адже його зміст і функції визначаються останнім. Якщо 

загальні втрати, тобто недовикористання потенціалу як системи прийняти за 

100%, то втрати з вини об'єкта управління складуть тільки 20–30%, інші 

припадають на суб'єкт управління [7].  

Саме тому ефективне функціонування системи управління не можливе без 

впровадження організаційних механізмів, що представлені: 

1) організаційно-структурними, які здійснюють керуючий вплив шляхом 

формування організаційних структур та їхньої реструктуризації; 

2) організаційно-технічними, які здійснюють вплив на технічні й 

технологічні параметри виробничого процесу; 

3) організаційно-економічними, які здійснюють вплив на економічні 

параметри господарської діяльності; 

4) організаційно-адміністративними, що впливають на діяльність 

персоналу; 

5) комплексними, що володіють усіма або декількома названими 

ознаками [6]. 

Таким чином, врахування ресурсних можливостей, вибір правильного 

напряму спеціалізації підприємства дозволяє максимальною мірою використати 

ресурсний потенціал для реалізації соціально-економічних цілей розвитку. 
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Проведені дослідженням показники, ресурсного потенціалу акумулюють в 

собі значну частку потенціалу підприємства, основне його значення полягає у 

створенні нової вартості в процесі виробництва продукції, що забезпечує 

економічне зростання. Також управління ресурсним потенціалом підприємства 

передбачає кваліфіковане та якісне управління за рахунок висококваліфікованих 

фахівців, здатних виконувати функції управління. 
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У статті розглянута суть антикризового управління підприємствам, його 

основні складові, застосування на сучасному етапі, запропоновані заходи по 

виходу з кризи або його попередження. 
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Тема антикризового управління підприємством є дуже актуальною останнім 

часом. Враховуючи те, що антикризова політика в компанії повинна вестися у всі 

часи її роботи, тільки істотно збільшується в період економічної кризи. 

Кризові періоди проходять усі компанії, як російські, так і зарубіжні. У 

західного бізнесу накопичений багатий досвід подолання таких проблем, а у 

російських організацій такого досвіду доки мало. 

Проблематиці антикризового управління присвячені роботи Т.С. Клебанової, 

І. А. Бланка, М. Хаммера, В.О. Василенко [3],  С.М. Іванюти [4], О.М. Скібіцького 

[5], Р. Хіт [6], А.М. Штангрет [7], Л.О. Лігоненко [1], О. І. Пушкар. 

Під впливом кризових ситуацій на підприємстві позначається дисбаланс, стан 

нерівноваги, що, передусім, вимагає від керівництва підприємством застосування 

практичних навичок і досвіду передбачення кризи і його розпізнавання, а також, 

усунення негативного впливу і наслідків дій кризових ситуацій. 

Сам термін "антикризове управління" виник нещодавно. Під цим терміном 

трактують керування підприємством в обставинах,які спричиняють  економічні 

кризи, в інших -  керівництво фірмою, перед банкрутства, інші ж пов'язують 

термін антикризове управління з роботою антикризових менеджерів у рамках 

судових справ про банкрутство [1,C.126]. 
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Антикризове управління є цілісною системою прийомів і методів 

управлінням підприємства, які взаємозв'язані, ці прийоми і методи спрямовуються 

на запобігання або подолання кризових явищ, невигідних для бізнесу. Завдяки 

здійсненні спеціальної програми для компанії, яка має стратегічну природу і може 

подолати різні фінансові труднощі, підприємство може зберегти і покращити 

ринкові позиції за будь-яких ситуацій, спираючись в основному на свої власні 

ресурси. 

У такій кризовій ситуації підвищується відповідальність менеджера, оскільки 

він повинен діяти своєчасно, швидко і грамотно приймати правильні рішення. 

Криза підприємства пробуджується несумісністю його фінансових і 

господарських критеріях критеріям довкілля. Ці чинники можуть бути 

зовнішніми,які є незалежними від діяльності підприємства, і внутрішніми-

залежними від діяльності підприємства. 

Зовнішніми чинниками є збільшення інфляції, нестійкості податкової 

системи, політична нестійкість, нестійкість валютного ринку, збільшення 

безробіття, зменшення рівня доходів населення, укріплення монополізму, 

зменшення ємності внутрішнього ринку, стихійні лиха.. 

До внутрішніх чинників можна віднести: низьку конкурентоспроможність 

продукції, залежність від вузького кругу постачальників і покупців, низьку 

продуктивність праці, обтяженість об'єктами соціальної сфери, високі 

енерговитрати, відсутність еластичності в управлінні,нераціональне управління 

витратами виробництва, недоцільний фінансовий менеджмент, неефективну 

якісну систему бухгалтерський обліку і звітність та ін. [6,С.462]. 

Ефективна система антикризового управління будується на дотриманні 

наступних принципів : 

- ранньому аналізу кризових ситуацій у фінансовій діяльності підприємств; 

- терміновості дій на кризові ситуації; 

- адекватності дій підприємства на міру  загрози його фінансовому стану; 
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- повній реалізації внутрішніх можливостей виходу підприємств з кризового 

стану. 

Впровадження антикризового управління на підприємстві можна звести до 

наступного: 

- передбачення, очікування і викликання; 

- прискорення до певної міри, упередження, відсовування; 

- підготовка до криз; 

- пом'якшення криз; 

- застосування специфічних підходів,знань; 

- керування кризовими процесами; 

- керування процесами подолання кризи, зменшення наслідків. 

Оскільки усі кризи різні, то, відповідно, і методи управління цими кризами 

різні. 

Система антикризового управління повинна включати в себе: 

-    еластичність і пристосованість; 

- пошуком найбільш прийнятної типологічної ознаки ефективного управління 

в складних ситуаціях; 

- передача повноважень нижчестоячим керівникам в ухваленні певних рішень 

для надання своєчасного реагування на виникаючі проблеми; 

- впровадження нових інтеграційних процесів, за допомогою яких можна 

істотно посилити і найефективніше використати потенціал компетенції. 

Стабілізаційна програма є головним критерієм антикризового управління. 

Стабілізаційна програма - це хитрощі грошовими активами для наповнення 

різниці між їх витрачанням і вступом. Наповнення "кризової ями" здійснюється за 

допомогою збільшення вступу грошових коштів, і зменшення данної потреби в 

обігових коштах [3,С.179]. 

Для збільшення грошої маси необхідно перевести активи підприємства в 

грошовий еквіалент,здійснити продажу короткострокових фінансових інфестиці, 
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запасів товарів, дебіторської заборгованості,надлишкових виробничих ресурсів, 

неефективних виробництв і предметів невиробничої сфери; перевести борги в 

статутний капітал; викупити боргові зобов'язання з дисконтом та ін. 

Можна виділити чотири стадії кризи і, відповідно, дії з антикризового 

управління підприємством на цих стадіях. 

Стадія №1. Ця стадія часто буває прихованою. На ній може знижуватися 

рентабельність і об'єми прибули, падати ефективність капіталу. Це означає, що 

фінансове положення підприємства нестійке, скорочуються його джерела і 

резерви розвитку. 

Антикризове управління підприємством на стадії №1 - перегляд стратегії 

фірми; реструктуризація підприємства; реструктуризація тактики підприємства, 

яка веде до зниження витрат і штату управлінського апарату. 

Стадія №2. На цій стадії з'являється збитковість виробництва. 

Антикризове управління підприємством на стадії №2 - стратегічне 

управління, підприємства, що реалізовуються завдяки добровільній 

реструктуризації. 

Стадія №3. На цій стадії відсутні власні засоби і резервні фонди у 

підприємства. 

Антикризове управління підприємством на стадії №3 - відбувається його 

реструктуризація і запускається програма стабілізації фінансово-

економічного стану, для якої необхідно знайти кошти. 

Стадія №4. На цій стадії спостерігається гостра неплатоспроможність. 

Антикризове управління підприємством на стадії №4 - фінансова 

нестійкість підприємства може привести до банкрутства [2,C.437]. 

Таким чином, перші три стадії кризи фірми складають зміст кризи для його 

власників. Четверта стадія є загрозою для кредиторів. 

На сучасному етапі розвитку можна використати різні стратегії для 

антикризового управління, але найголовнішим є попередження кризи, підготовка 
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до його появи; протидія кризі, уповільнення його процесів; стабілізація ситуації 

завдяки резервам, додатковим ресурсам; розрахований ризик; послідовне 

виведення з кризи. Правильно вибрати ту або іншу стратегію можна виходячи з 

глибини і характеру кризи. 

Методика антикризового управління полягає в наступному: 

1. Виявити і оцінити уразливі сторони підприємства; 

2. Оцінити кількість уразливих сторін підприємства; 

3. Розробити план по виходу з кризи; 

4. Усвідомити факт кризи, що настала; 

5. Визначити стратегію організації у сфері комунікації зі своїм персоналом, 

акціонерами, клієнтами, ЗМІ і ін.; 

6. Відстежити і оцінити кризові прояви, гнучкість заходів для боротьби з 

кризою; 

7. Ізолювати напрями діяльності організації, які піддалися кризі, від інших 

напрямів [7,С.246]. 

Таким чином, необхідність антикризового управління полягає в тому, щоб 

здолати виниклу кризу або вживати заходи по пом'якшенню наслідку цього явища. 

Це головне завдання людини і підприємства. Для її реалізації необхідно 

використати основні механізми антикризового управління, тим самим 

забезпечивши собі захист. 

Одним з таких дієвих заходів пропонується застосування технологій 

самоорганізації в компанії на персонал, отримаємо зниження відтоку кадрів, 

збереження висококваліфікованого персоналу, підвищення робочого стимулу, 

скорочення кризового періоду, підвищення виробництва організації в цілому і 

підвищення авторитету керівника. Щоб підприємство залишалося бути ще і 

успішним, необхідно вчасно і істотно підвищувати інвестування в людські 

ресурси і нові технології. 
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РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

При сучасних ринкових умовах господарювання, при можливості виходу на 

європейський ринок, фінансова стабільність діяльності підприємства є однією із 

ключових напрямів діяльності управлінців. Фінансова стабільність в більшій мірі 

може бути досягнута шляхом планування, а саме розроблення фінансової 

стратегії, яка б дозволила окреслити головні напрями фінансової політики 

підприємства. 
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На сучасному етапі економіки держави, для підприємців головною метою є 

збереження зайнятих позицій, а при можливості їх збільшення. Успішного 

розвитку можна досягти тільки при фінансовій стабільності підприємства. В свою 

чергу не всі підприємці розуміють, а яким же чином досягти цю фінансову 

стабільність. 

Дослідження методики розробки фінансової стратегії підприємства є 

актуальним, тому що це забезпечить досягнення фінансової стабільності 

діяльності та розвитку підприємства. Управлінському персоналу потрібно 

звернути велику увагу на планування діяльності, а також на розроблення і 

впровадження в життя фінансової стратегії діяльності підприємства, яка дозволить 

зменшити ризики банкрутства. 

Дослідивши сучасні дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів, можна 

зробити висновок, що розроблення фінансової стратегії є гострим питанням для 

економістів у сучасних умовах господарювання. Так, можна виділити праці таких 

вчених, як: Г. М. Азаренков [1], О. Г. Головко, В. О. Пономаренко, І. А. Бланк [2], 

Ю. А. Бучакчийська [3], О. М. Гончаренко [4], Т. С. Карпова, О. В. Позднякова [5], 

Д. Л. Мельник [6], А. Г. Семенов [7], О. О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. Череп, 

М. Портер, Л. Ю.  Наумова, Ю. В. Бас. У працях цих дослідників, розглянуто 

алгоритм побудови фінансової стратегії, проведено всебічний аналіз факторів  

макро- та мікросередовища, які є визначальними у формуванні цілей фінансової 

стратегії. Однак, процес формування цілей фінансової стратегії в сучасних умовах 

залишається не достатньо дослідженим.  

На думку одного з найвидатніших вчених Бланка І. А., «Фінансова стратегія 

являє собою один із найважливіших видів функціональної стратегії підприємства, 

що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та 

фінансових відносин шляхом формування  довгострокових  фінансових  цілей,  
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вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування 

напрямків формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов 

зовнішнього середовища» [2]. 

На нашу думку, під фінансовою стратегією підприємства можна розуміти 

багато етапний (генеральний) план дій управлінського персоналу, для 

забезпечення надходження грошових коштів у вигляді прибутку. Фінансова 

стратегія повинна охоплювати  питання  теорії  та практики  формування  

фінансових ресурсів, планування їхнього надходження, вирішувати завдання, які 

забезпечують фінансову стабільність діяльності підприємства в ринкових умовах.  

Фінансову стратегію, на нашу думку, слід розглядати, як:  

1) один із головних компонентів загальної стратегії діяльності 

підприємства;  

2) базова стратегія, яка забезпечує за допомогою своїх фінансових 

інструментів реалізацію будь-якої складової частини загальної стратегії. 

Фінансова стратегія є основною в системі перспективного розвитку 

підприємства та є складною багатофакторною орієнтованою моделлю дій і 

заходів, необхідних для досягнення поставлених перспективних цілей в загальній 

концепції розвитку в  галузі формування і використання фінансово ресурсного 

потенціалу [4]. 

Головну увагу під час розроблення фінансової стратегії потрібно звернути на 

оптимізацію рівня грошових доходів підприємства, мобілізацію внутрішніх 

ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, оптимальному 

розподілу та використанню прибутку, визначенню потреби в оборотних коштах, 

раціональному використанню капіталу підприємства.  

Фінансова стратегія підприємства повинна розроблятись з урахуванням 

ризику не платежів, інфляції та інших непередбачених обставин, які призведуть до 

зменшення фінансових ресурсів. Вона повинна відповідати виробничим завданням 

і при необхідності оперативно коригуватися і змінюватися. 
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Фінансове планування визначає найважливіші показники, пропозиції та 

темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей 

підприємства [7].  

Фінансова стратегія прогнозує фінансову діяльність підприємства у 

майбутньому. Дослідивши питання розробки фінансової стратегії, ми хотіли б 

виділити найважливіші на нашу думку чинники, які потрібно враховувати при 

плануванні: 

1) фінансова стратегія повинна бути орієнтована на загальну стратегію 

розвитку підприємства; 

2) рівень законодавчої та нормативно-правової підтримки діяльності 

підприємства; 

3) економічна і політична ситуація в країні та можливих їх змін в короткі 

строки;  

4) тип ринкової позиції підприємства; 

5) ресурсне забезпечення діяльності підприємства; 

6) галузева належность суб’єкта господарювання;  

7) фінансові переваги конкурентів, їх можливі дії; 

8) рівень ризику фінансової діяльності. 

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої 

відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність 

визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових 

можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію 

підприємства. 

Дослідивши думки різних вчених-економістів, нами було сформульовано 

головні завдання фінансової стратегії підприємства, а саме: 

1) визначення найефективніших та найбезпечніших способів проведення 

фінансової стратегії та найефективніше використання фінансових можливостей 

підприємства; 
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2) визначення перспективних фінансових взаємовідносин підприємства 

із суб’єктами господарювання, державою та банками; 

3) розроблення плану фінансового забезпечення операційної та 

інвестиційної діяльності підприємства на перспективу; 

4) дослідження економічних та фінансових можливостей можливих 

конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової 

стійкості підприємства; 

5) розробка плану дій при виникненні кризового становища 

підприємства та шляхів виходу з кризового стану. 

При всебічному врахуванні фінансових можливостей підприємства, 

об’єктивній оцінці внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія 

забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства 

умовам, які склалися на ринку.  

Дослідивши спеціалізовану літературу, ми б хотіли сформувати головні етапи 

процесу створення фінансової стратегії підприємства: 

1) підрахунок часу, необхідного на реалізацію стратегії; 

2) дослідження зовнішнього та внутрішнього фінансових середовищ; 

3) виявлення стратегічної мети фінансової діяльності; 

4)  розроблення фінансової політики підприємства; 

5) формування системи цілей фінансової стратегії; 

6) визначення критеріїв вибору фінансової стратегії; 

7) вибір найбільш прийнятного варіанта фінансової стратегії; 

8) розроблення фінансової політики; 

9) формування системи заходів щодо реалізації фінансової стратегії; 

10) реалізація фінансової стратегії; 

11) контроль за виконанням фінансової стратегії; 

12) оперативний моніторинг діяльності; 

13) оцінка якості стратегії. 
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Важливим моментом при розробленні фінансової стратегії підприємства є 

визначення періоду її реалізації. Тривалість цього періоду залежить в першу чергу 

від тривалості періоду формування загальної стратегії розвитку підприємства.  

На базі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за 

основними напрямами фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, 

дивідендна.  

Підприємство формує фінансову політику під впливом трьох груп факторів: 

1) фактори мікроекономічного характеру; 

2) фактори макроекономічного характеру; 

3) специфічні фінансові фактори. 

До 1 групи відносяться: споживчий попит на продукцію та товарна 

пропозиція, рівень цін на товари, конкурентне середовище. 

До 2 групи відносяться: податкова політика, оплата праці, регулювання 

доходів та цін, кредитно-грошова політика.  

До 3 групи відносяться: фактори часу, інфляція, ризики.  

Виконання фінансової стратегії підприємства забезпечує: 

- формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

- виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження 

фінансових ресурсів; 

- відповідність фінансових дій економічному стану підприємства; 

- визначення головної загрози з боку конкурентів. 

Результатом фінансового планування є розробка трьох основних документів 

[6]: 

- прогноз звіту про фінансові результати (про прибутки та збитки); 

- прогноз руху грошових коштів (баланс грошових потоків); 

- прогноз балансу активів та пасивів підприємства 

Головною метою фінансової стратегії підприємства є максимізація його 

ринкової вартості та підвищення ефективності діяльності. Це, в свою чергу 

досягається шляхом конкретизації цілей з урахуванням завдань та особливостей 

майбутнього фінансового розвитку підприємства. 
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Дослідивши ряд публікацій економічної літератури, нами було 

сформульовано головні цілі фінансової стратегії підприємства, до яких було 

віднесено: 

1) прискорення зростання виручки від операційної діяльності; 

2) перспективне прискорення зростання прибутку від зростання виручки; 

3) збільшення дивідендів акціонерам за фінансовий ризик; 

4) зростання рентабельності інвестицій; 

5) збільшення потоку грошових коштів; 

6) зростання вартості акцій підприємства; 

7) збільшення диверсифікації бази надходжень виручки; 

8)  стабільний прибуток в період спаду діяльності підприємства. 

На нашу думку фінансова стратегія підприємства  відповідно стратегічній 

меті  забезпечує такі функції: 

1) формування та ефективне використання фінансових ресурсів 

підприємства;  

2) відповідність фінансових дій економічному стану підприємства;  

3) створення та підготовка стратегічних резервів;  

4) поетапне досягнення поставлених цілей діяльності. 

Отже, в сучасних умовах господарювання при нестабільній економічній 

ситуації, фінансова стабільність для підприємств є одним із головних показників 

виживання на ринку. Під фінансовою стратегією підприємства, можна розуміти 

багатоетапний план, головне завдання якого забезпечення фінансової стійкості 

підприємств, його платоспроможності, вона з одним із вирішальних елементів для 

перспективного їх розвитку. Фінансова стратегія має свої чинники, завдання, 

етапи побудови та цілі. Відмічено, що головною метою фінансової стратегії 

підприємства є максимізація його ринкової вартості та підвищення ефективності 

діяльності.  
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

На сучасному етапі функціонування ринкової економіки, виживання підприємств 

на ринку у постійній конкуренції залежить від рівня фінансового стану та його 

стабільності. Стабільності та постійного рівня фінансового стану можливо 

досягти за умови планування своєї діяльності, а саме розробкою та виконанням 

фінансової стратегії. 
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На даному етапі функціонування ринку та підприємств на ньому, під 

фінансовою стратегією підприємства ми розуміємо великий за масштабом план, 

який складає довгостроковий курс підприємства у розрізі фінансової політики, він 

розрахований на перспективу та передбачає вирішення глобальних завдань для 

фірм. У процесі створення фінансової стратегії робиться прогноз основних 

напрямів для розвитку підприємства. Відбувається виділення основних принципів 

використання та організації фінансової політики. 

Провівши дослідження наявних досліджень, щодо вирішення питання видів 

фінансових стратегій, можна сказати, що цьому питанню приділяли увагу такі 

вчені, як: В. І. Аранчій, І.О. Бланк, К.Е. Власова, О. М. Гончаренко, Г. В. Даценко, 

Ю. В. Дворнікова, В. Л. Дикань, О. І. Заруднєв, О. П. Зоря, В. О. Зубенко,  

І. О. Ішєєва, О. В. Кирова, Ю. П. Лашко. 

Проаналізувавши сучасні наукові джерела, можна сказати, що фінансова 

стратегія підприємства має на меті вирішення ряду важливих завдань, а саме: 

- оптимальне за складом формування та подальше ефективне використання  

фінансових ресурсів підприємства;  

- визначення найперспективніших напрямів розвитку підприємства на ринку 

відповідно до його фінансової спроможності;  

- розрахунок відповідності фінансових дій економічному стану та 

матеріальним можливостям підприємства; 

- ранжування та поетапне досягнення головної цілі підприємства на ринку; 

- пошук та виявлення найефективніших напрямів інвестування та 

зосередження фінансових ресурсів підприємства на цих напрямах;  

- постійний моніторинг фінансово-економічного стану; 

- виявлення загроз з боку конкурентів та пошук шляхів їх подолання; 

- максимізація ринкової вартості підприємства. 
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Провівши дослідження сучасних наукових джерел, було зроблено висновок, 

що підходи до визначення сутності розуміння поняття фінансова стратегія 

різняться між собою. Тому, ми сформували таблицю 1, в якій наведені думки 

різних науковців на рахунок даного питання. 

Таблиця 1 - Розуміння сутності фінансова стратегія різними авторами 

Автор Поняття 
І. О. Бланк один з важливих видів функціональної стратегії підприємства, яка 

забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та 
фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 
коригування напрямів формування і використання фінансових ресурсів 
під час зміни умов зовнішнього середовища 

К. Е. Власова [1] довготривалий курс цілеспрямованого управління фінансами для 
досягнення загально організаційних стратегічних цілей 

І. Й. Плікус спосіб реалізації підприємством цілей фінансової діяльності, 
спрямований на розв’язання основного протиріччя між потребою у 
фінансових ресурсах і можливістю їх використання 

Т. Є. Шевченко, 
[5, с. 227] 

фінансова програма розвитку діяльності підприємства, що включає 
методи формування фінансових ресурсів та забезпечення фінансової 
стійкості підприємства в ринкових конкурентних умовах 
функціонування 

 

Також, хотілося б виділити думки на рахунок поділу фінансових стратегій 

деяких вчених: а саме: Н. Н. Ілишева вважає, що існує два види фінансової 

стратегії:  

1. Загальна, що регламентує досягнення загальних цілей; 

2. Фінансова стратегія окремих завдань. 

А. М. Ковальова, виділяє три види фінансової стратегії: 

1. Генеральна фінансова стратегія, що регламентує фінансову діяльність 

підприємства, її базові напрями та питання. 

2. Оперативна фінансова стратегія призначена для поточного управління. 

3. Фінансова стратегія досягнення окремих стратегічних завдань. 

В. В. Баранов виділяє такі види фінансових стратегій:  

1. Стратегія самофінансування;  

2. Стратегія  позичкового фінансування;  
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3. Стратегія венчурного фінансування. 

А. В. Комаров, виділяє два типи: агресивну й обережну.  

Багато видатних науковців чимало часу приділяли спробам ранжування 

стратегій підприємства. Хотілося б виділити піраміду стратегій Томпсона-

Скріленда (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Піраміда Томпсона-Скріленда 

 

Як видно із рис. 1, за виконання корпоративної стратегії відповідає 

корпоративний керівник, за ділові стратегії – керівники підприємств, за 

функціональні стратегії – керівники функціональних підрозділів, за оперативні 

стратегії – менеджери. 

Одне з головних місць у даній піраміді стратегій можна віддати 

функціональним стратегіям. Їх головна роль полягає у підтримці загальної ділової 

стратегії і конкурентоспроможності компанії. Таким чином, функціональна 

стратегія у фінансах є певним планом забезпечення кругообігу фінансових 

ресурсів у компанії з метою підтримки ділової стратегії компанії. 

Фінансова стратегія – це формування системи довгострокових цілей, а також 

шляхів їх досягнення. Фінансова стратегія передбачає вирішення завдань, 

передбачених загальною стратегією підприємства. Цілі фінансової стратегії не 

повинні суперечити цілям та напрямкам загальної стратегії, вони мають бути 

Корпоративна 

Ділові стратегії 

Функціональні стратегії 
(виробництво, фінанси, маркетинг)

Операційні стратегії (регіони і райони, 
заводи, відділи) 
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спрямовані на максимізацію прибутку та підвищення ринкової вартості 

підприємства. Крім того, зазначимо, що фінансова стратегія підприємства є 

орієнтованою на перспективу система дій персоналу з ефективного залучення, 

використання й перерозподілу фінансових ресурсів, спрямована на досягнення 

фінансових цілей, що забезпечують економічний і соціальний розвиток 

підприємства [4]. 

Дослідивши різні наукові праці, ми хотіли б виділити основні класифікаційні 

ознаки та види фінансових стратегій, які до них належать.  

1. За пріоритетним для досягнення значенням у діяльності підприємства 

можна виділити: 

- генеральну стратегію, яка дозволяє визначити загальний напрям фінансової 

політики в розрізі корпоративної стратегії; 

- основну, яка орієнтована на виконання головних цілей фінансової стратегії; 

- допоміжну, яка полягає у допомозі по забезпеченню реалізації генеральної 

та основної фінансових стратегій. 

2. За видами генеральної фінансової стратегії, можна виділити: 

- стратегію фінансової підтримки прискореного зростання, яка спрямована на 

досягнення високого рівня операційної діяльності; 

- стратегію фінансового забезпечення стійкого зростання, яка має на меті, 

збалансування зростання та необхідного рівня фінансової безпеки; 

- антикризову фінансову стратегію, яка має на меті фінансові стабілізацію під 

час виходу із кризи. 

3. Залежно від дії чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на 

підприємство, можна виділити: 

- стратегію зростання, яка має на меті загальне позитивне зростання 

фінансових показників діяльності;  
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- стратегію стабілізації, головна мета якої є стабілізація діяльності та 

фінансових результатів від діяльності за умови подолання різних внутрішніх та 

зовнішніх чинників, які викликали коливання; 

- стратегію виживання, головне завдання залишитись на ринку та не 

збанкрутувати, можливе застосування на ранніх етапах розвитку та у випадках 

глибокої кризи; 

- стратегію ліквідації, має на меті забезпечити позитивні наслідки для 

власників та покриття всіх боргів; 

- стратегію комбінування. 

4. В залежності від моделі розвитку підприємства, можна виділити: 

- стратегія фінансового розвитку, яка має на меті підвищення рівня розвитку 

фінансово-економічного потенціалу підприємства; 

- стратегія управління фінансами, яка має на меті формування і захист 

фінансових конкурентних переваг; 

- стратегія фінансування розвитку, яка має на меті створення фінансового 

забезпечення використання фінансово-економічного потенціалу підприємства. 

5. За джерелами фінансування досягнення результатів фінансової 

стратегії: 

- внутрішня – фінансування за рахунок власних джерел; 

- зовнішня – фінансування за рахунок позикових джерел. 

6. За періодами реалізації фінансової стратегії: 

- перспективна - реалізацію довгострокових цілей діяльності підприємства; 

- оперативна - зорієнтована на реалізацію короткострокових цілей. 

7. За напрямами дії фінансової стратегії: 

- стратегія розвитку; 

- стратегія передбачення криз та запобігання банкрутству. 

8. За характером діяльності, можна виділити такі стратегії: 

- активна; 
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- пасивна; 

- захисна; 

- стабілізаційна. 

Найпопулярнішими фінансовими стратегіями на даний час є: 

- стратегія зниження (мінімізації) витрат; 

- інвестиційна стратегія; 

- стратегія диверсифікації; 

- антикризова стратегія. 

Будь-яка із зазначених стратегій, повинна включати [3]: 

- дослідження фінансів підприємства, шляхів їх утворення; 

- розробка варіантів формування фінансових ресурсів; 

- виявлення резервів і мобілізація ресурсів; 

- забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для 

виробничо-господарської діяльності; 

- забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних грошових коштів 

підприємства з метою отримання максимального прибутку; 

- вивчення фінансових стратегічних поглядів імовірних конкурентів; 

- розробка плану виходу з кризової ситуації. 

Для фінансової стратегії підприємства характерними є три основні відмінні 

риси [6]: 

- необоротність; 

- перманентність; 

- довгостроковість наслідків. 

Можна виділити такі, найголовніші напрями при розробці фінансової 

стратегії: 

1. Фінансова стратегія розробляється переважно у формі бюджету - 

фінансовий документ в якому визначено витрати майбутніх періодів і джерела їх 

покриття. Включає: 
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- план доходів і видатків; 

- план грошових надходжень і виплат; 

- плановий баланс. 

Розрізняють: 

- матеріальний бюджет; 

- бюджет закупок; 

- бюджет праці. 

2. Розробка ефективної структури капіталу підприємства, що означає 

розробку оптимальних співвідношень між основним і оборотним, власним і 

залученим капіталом, формування оптимальної структури майна підприємства 

3. Проведення дивідендної політики - означає вибір оптимального 

співвідношення між розмірами частки доходу, що направляється на дивіденди і 

часткою доходів, що направляється на інвестування. 

Отже, на сучасному етапі господарювання фінансова стійкість при діяльності 

підприємств, є ключовим фактором успішної діяльності як на внутрішньому так і 

на зовнішньому ринках. Стабільності можливо досягти розробкою фінансової 

стратегії. При впровадженні фінансової стратегії в діяльність підприємства існує 

два найважчі етапи: сам процес розробки; процес виконання та контролю 

виконання. Адже потрібно пам’ятати, що неможливо просто так чогось досягнути, 

якщо нічого для цього не робити. Питанню фінансової стратегії приділено багато 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Тому, існує велика кількість класифікацій 

та ранжувань фінансових стратегій. Відмічено, що фінансова стратегія передбачає 

вирішення завдань, передбачених загальною стратегією підприємства. Цілі 

фінансової стратегії не повинні суперечити цілям та напрямкам загальної 

стратегії, вони мають бути спрямовані на максимізацію прибутку та підвищення 

ринкової вартості підприємства. 

 

 



62 

Список використаних джерел: 

1. Власова К. Э. Финансовая стратегия: теоретические основы и методика  

разработки. Современный менеджмент: проблемы и решения. Новосибирск. 2010. 

С. 62-71. 

2. Геселева Н. В. Емерджентні властивості системи. Бізнесінформ. 2013. № 7. 

С. 93-97. 

3. Макаренко П. М Формування фінансової стратегії та її значення у 

конкурентному ринковому середовищі. Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. 2014. № 3. С. 1-8. 

4. Хринюк О. С. Роль фінансової стратегії в управлінні фінансовою безпекою 

підприємства. Глобальні та національні проблеми  економіки. 2015. № 7.  

С. 376-378. 

5. Шевченко Т. Є. Методичні підходи до управління фінансовою стратегією 

підприємства. Сучасні проблеми економіки та підприємництво. 2014. вип. 14.  

С. 225-230. 

6. Янковська В. А. Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства. 

Вісник НТУ «ХПІ». Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської  

діяльності підприємства. Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 50 (1023). С. 182-187. 

 

УДК 338.27 

Вакар К.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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ПІДПРИЄМСТВ 

У статті досліджено головні завдання оцінки фінансового стану та основні 

групи показників, що характеризують фінансовий стан вітчизняних підприємств. 

Визначено необхідність дослідження проблеми оцінки фінансового стану 

підприємства в сучасних умовах діяльності підприємств на ринку України. 

Досліджені шляхи покращення фінансового стану вітчизняних підприємств. 
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Тема є актуальною, оскільки для досягнення стабільної тенденції розвитку 

фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств при умовах 

постійного зростання конкурентної боротьби потрібно достовірно оцінювати 

фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан суб’єкта господарювання показує 

забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення 

запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, а також 

своєчасне проведення розрахункових операцій та рівень платоспроможності.  

Оцінка фінансового стану суб’єкта господарювання показує в яких 

конкретних напрямах потрібно проводити цю роботу. Відповідно до цього 

результати проведеного аналізу дають відповідь на питання, які є найважливіші 

методи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його 

діяльності. 

Метою статті є дослідження існуючих методів оцінки фінансового стану 

суб’єктів господарювання та визначення основних заходів щодо покращення 

наявного фінансового стану вітчизняних підприємств. 

Великий внесок у розвиток теоретичних та методичних засад оцінки 

фінансового стану вітчизняних підприємств внесли такі вчені економісти:                

М.Ю. Аверіна [1], О.Я. Базілінська [2], О.В. Деркач [3], М.П. Денисенко [4],  

М.С. Заюкова [5], А.О. Пітінова, Н.І. Приходько, С.С. Черниш, А.Д. Шеремет та 

інші. Однак система заходів для покращення фінансового стану підприємства на 

основі існуючих методів недостатньо обгрунтована. 

Фінансовий стан підприємства - сукупність показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні 

фінансові можливості підприємства. 
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Фінансовий аналіз суб’єкта господарювання включає такі етапи [6]:  

1) оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;  

2) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;  

3) аналіз ліквідності;  

4) аналіз ділової активності;  

5) аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);  

6) аналіз рентабельності. 

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства на 

останню звітну дату з врахуванням динаміки його змін, що утворилися за 

результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки; 

визначення факторів, які вплинули на дані зміни, та прогнозування тенденцій 

майбутнього фінансового стану підприємства. Результати аналізу можна 

використати для підготовки рекомендацій щодо доцільності приватизації 

підприємства або його реструктуризації. 

Фінансовий стан суб’єкта господарювання залежить від результатів його 

виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вище показники 

виробництва і реалізації продукції, за умови їх низької собівартості, тим вище 

рентабельність і прибуток, і тим стабільнішим є фінансовий стан підприємства. І 

навпаки, при не виконаному плані виробництва і реалізації відбувається зростання 

собівартості продукції, зменшення доходу і суми прибутку і, як наслідок - 

нестабільність фінансового стану підприємства і його платоспроможності [4].  

Стабільний фінансовий стан, оптимальне регулювання фінансів у процесі 

господарської діяльності підприємства, позитивно впливають на виконання 

виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. На 

практиці часто бувають випадки, коли у підприємств, що добре працюють, 

трапляються фінансові ускладнення, що викликані нераціональним розміщенням і 

використанням фінансових ресурсів. Саме тому фінансова діяльність, як елемент 
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господарської діяльності, направлена на забезпечення поступового надходження і 

витрачання грошових ресурсів, досягнення раціонального співвідношення 

власного і позикового капіталу й ефективного його використання. 

При аналізі фінансового стану підприємства можна використовувати 

найрізноманітніші методи та моделі аналізу, їхня кількість та можливість 

застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначається його 

завданнями в кожному конкретному випадку [5].  

Потрібно відмітити, що набули популярності балансові методи і моделі, 

коефіцієнтна оцінка, рейтингова оцінка, інтегральна комплексна оцінка, оцінка 

ймовірності банкрутства на основі статистичних моделей. Нажаль всі наявні 

методи мають свої переваги та недоліки, що повинні враховуватися при оцінці 

фінансового стану підприємства. 

Для оцінці фінансового стану доцільно використовувати не тільки традиційні 

методи та способи його діагностування, але й проводити комплексну оцінку 

фінансового стану підприємства. Даний підхід на основі комплексної оцінки 

підприємства дає можливість одержати не лише підсумкові дані рівня його 

роботи, а й сформувати напрями підвищення ефективної діяльності підприємства, 

поліпшення його фінансового стану.  

Комплексна оцінка фінансового стану суб’єкта господарювання передбачає 

визначення економічного потенціалу об’єкта, дає змогу забезпечити виявлення 

його місця в конкурентних ринкових умовах. Оцінка майнового та фінансово-

економічного стану суб’єкта господарювання утворює необхідну інформаційну 

базу для прийняття різноманітних управлінських та фінансових рішень 

виробничого розвитку, залучення чи здійснення інвестицій. 

Наведемо алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів), та 

зведемо отримані результати в таблицю 1. 
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 Таблиця 1 - Алгоритм розрахунку основних фінансових показників 

(коефіцієнтів) оцінки фінансового стану підприємства [6] 

Показники 
 

Формула для  розрахунку 
 

Напрямок позитивних 
змін 

 
Аналіз ліквідності підприємства 

Коефіцієнт  поточної ліквідності 
(покриття) 

Ф. № 1, р. 1195  / Ф. № 1, р. 
1695 

 

Збільшення; критичне 
значення.=1; при < 1 
підприємство  має 

неліквідний баланс. Якщо 
= 1-0,5, підприємство 
своєчасно   ліквідовує  

борги 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 
 

Ф. № 1, р. 1195 - 
- р.1100 / 

Ф. № 1, р. 1695 

Збільшення; має бути >1; 
у міжнародній практиці = 

0,7-0,8 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
 

Ф. № 1, р. 1165 / 
Ф. № 1, р. 1695 

Збільшення;  
має бути = 0,2-0,35 

 
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономії) 

 

Ф. № 1, р.1495 / 
Ф. № 1, р. 1900 

 

Збільшення; має бути 
>0,5 

 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності (коефіцієнт 

фінансування) 

Ф. № 1, р.1495 /Ф. № 1, р.1595 +  
р. 1695 + р. 1700 

Нормативне значення > 1 

Власні обігові кошти (робочий, 
функціонуючий капітал) 

Ф. № 1, р. 1495 ++ р. 1595 –- 
р. 1095 або ф. № 1, р. 1195 - 
1695 

 

Збільшення 

 

Традиційна методика проведення аналізу фінансового стану підприємства має 

певні прийоми його здійснення. Можна виділити такі головні прийоми аналізу [3]:  

1) горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з 

минулим періодом;  

2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури показників для 

оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. В балансі підприємства за 

показником структури складові ранжуються і визначаються найвпливовіші 

елементи на зміни валюти балансу. У звіті про фінансові результати визначаються 
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складові кожної статті в загальній сумі виручки, що застосовується при 

порівняльному аналізі, а також при створені прогнозних фінансових звітів;  

3) трендовий аналіз - обов’язковим елементом є інформація за певний 

ретроспективний період, що допомагає дослідити основні тенденції в динаміці 

показників. Застосовуючи екстраполяцію визначається перспективне значення 

основних показників, а також прогнозується перспективний аналіз фінансового 

стану суб’єкта господарювання;  

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між 

окремими статтями балансу суб’єкта господарювання, звіту про фінансові 

результати та інших форм звітності. Відношення характеризують певний 

фінансовий стан: аналіз показників ліквідності; аналіз структури джерел засобів; 

аналіз обороту оборотних коштів (робочого, функціонуючого капіталу; 

оборотності капіталу та трансформації активів; ділової активності; аналіз 

рентабельності; аналіз ефективності використання майна; аналіз позицій 

підприємства на ринку цінних паперів;  

5) порівняльний аналіз - для визначення реального фінансового стану 

суб’єкта господарювання потрібно провести порівняння із розрахунковими 

показниками, із середніми галузевими, із показниками конкурентів;  

6) факторний аналіз - проводиться для визначення впливу окремих факторів 

на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних 

(що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний 

аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник 

розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі 

елементи з'єднують у загальний результативний показник. Проводиться за 

допомогою моделювання (детермінованого та стохастичного);  

7) спеціальний аналіз - прогноз наявних грошей, аналіз взаємозв’язку 

прибутку - обсягу реалізації - ціни, аналіз руху грошових коштів суб’єкта 

господарювання. 
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На основі проведеного дослідження існуючої методики проведення аналізу 

фінансового стану підприємства, можна визначити, що система заходів для 

підтримки фінансового стану підприємства повинна передбачати:  

1) постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів 

підприємства;  

2) розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства;  

3) розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, 

здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;  

4) впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової 

ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення 

розвитку ситуації;  

5) координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 

їхніми результатами. 

Отже, фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, що є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин суб’єкта 

господарювання, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і 

використання фінансових ресурсів. Крім того, аналіз фінансового стану суб’єкта 

господарювання дає якісні та кількісні дані про його діяльність, яка необхідна для 

багатьох суб’єктів ринку. Комплексна оцінка фінансового стану суб’єкта 

господарювання передбачає визначення економічного потенціалу, дає змогу 

забезпечити ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових умовах. 
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Проведено аналіз методів оцінки  інвестиційної привабливості торговельного 

підприємства, визначено низку наукових підходів до оцінки. Розглянуто 

важливість проведення оцінки  інвестиційної привабливості торговельного 

підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: підприємство, інвестиції, інвестиційна привабливість, оцінка 

інвестиційної привабливості, фінансовий стан, комплексна оцінка. 

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів суб’єкт, що має власні засоби чи 

можливість залучити їх тим чи іншим способом, завжди стоїть перед вибором 

регіону, галузі та підприємства, де буде реалізовано інвестиційний проект. 

Основою такого вибору є оцінка інвестиційної привабливості об’єкта 
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інвестування. В умовах обмеженості внутрішніх та зовнішніх інвестиційних 

ресурсів, відсутності державної підтримки з даного питання інвестиційна 

привабливість суб’єктів господарювання має дуже важливе значення. Оцінка 

інвестиційної привабливості повинна давати відповідь на запитання, куди, коли і 

скільки ресурсів може направити інвестор у процесі реалізації інвестицій. 

Дослідженням у галузі теоретичних та практичних аспектів оцінки 

інвестиційної привабливості торговельних підприємств присвятили свої праці такі 

науковці, як І.О. Бланк [1], І.В. Гречина [2], К.М. Крамаренко [3], 

Н.С. Краснокутська [4], С.Д. Супрун [7], П.М. Сухарев [3], Е.В. Синицын [6],  

Д.М. Черваньов [8], С.В. Юхимчук [7] та інші.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних параметрів, 

узагальнення і систематизація методів оцінки інвестиційної привабливості 

торговельних підприємств. 

Інвестиційна привабливість підприємства - рівень задоволення фінансових, 

виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо 

конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями 

відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки [5].  

Відповідно до чинного законодавства України оцінка інвестиційної 

привабливості підприємства передбачає аналіз фінансово економічного стану за 

затвердженою методикою інтегральної оцінки. Ця методика була розроблена з 

метою прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій 

вітчизняних і іноземних підприємців, надання методичної допомоги фахівцям, що 

займаються розробкою заходів із проведення оздоровлення виробничої сфери. 

Відповідно до неї оцінювання інвестиційної привабливості господарюючого 

суб’єкта здійснюється комплексно, за допомогою базових, тобто узагальнюючих, 

показників оцінки фінансового стану для будь-якого підприємства, за такими 

групами коефіцієнтів: майнового стану; фінансової стійкості 

(платоспроможності); ліквідності; прибутковості; ділової та ринкової активності 

[5]. 
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Інша група методів і підходів базуються на оцінці не фінансових коефіцієнтів, 

а грошових потоків. Така позиція пояснюється тим, що грошові потоки є основою 

для формування прибутку підприємства, а отже і дуже важливим компонентом 

для оцінки інвестиційної привабливості.  

Вхідні та вихідні інвестиційні грошові потоки є основними факторами 

створення вартості підприємств і відображають управління результатом 

інвестиційної діяльності. В.В. Бочаров вважає, що показником для оцінки 

інвестиційних грошових потоків є показник ринкової вартості всього 

інвестованого капіталу суб’єкта господарювання [4]. Формалізований вид 

розрахунку ринкової вартості інвестованого капіталу (РВІК) є таким:  

РВІК =ЧП + А+ ∆ВОК + ∆НА+ ∆ДЗ + В,  

де ЧП – чистий прибуток; А – амортизаційні відрахування; ΔВОК – зміни 

власного оборотного капі- талу; ΔНА – зміни необоротних активів; ΔДЗ – зміни 

довгострокових зобов’язань; В – виплати відсотків за кредит.  

Автор зазначає, що показник ринкової вартості може бути використаний для 

визначення капіталізованої вартості підприємства, чистої приведеної вартості, 

внутрішньої норми рентабельності, за критеріями визначення яких приймається 

рішення про вибір об’єкта інвестування інвестором. Підтримуючи в цілому ідею 

автора, що високий рівень інвестиційної привабливості буде супроводжуватися 

зростанням ринкової вартості об’єкта, дискусійним, з нашої точки зору, є 

пропозиція прирівняти величину грошового потоку до ринкової вартості. За 

економічним змістом ці показники можуть бути залежними, але ж далеко не 

завжди грошовий потік відповідає умовам визначення саме ринкової вартості.  

Т.В. Майорова до оцінки інвестиційної привабливості підприємства включає: 

загальну характеристику підприємства; характеристику технічної бази 

підприємства; номенклатуру продукції, що випускається; виробничу потужність; 

місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його монопольності; характеристику 

системи управління; статутний фонд, характеристику власників підприємства, 
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ціну акцій; структуру витрат на виробництво; обсяг прибутку та на- прями його 

використання; оцінку фінансового стану підприємства, яка складається з оцінки 

майнового стану підприємства та динаміки його зміни, оцінки фінансових 

результатів діяльності підприємства, оцінки ліквідності, аналізу ділової 

активності, аналізу платоспроможності (фінансової стійкості), аналізу 

рентабельності. Усі розраховані показники заносяться до спеціальної таблиці і 

визначається рейтингова оцінка підприємства: погана (0...40 %) -фінансовий стан 

поганий, недостатня (40...60 %) - надійність викликає підозру, недостатній рівень 

платоспроможності, задовільна (60...80 %) - задовільний фінансовий стан, 

достатня (80...90 %) - достатньо добрий фінансовий стан, висока (90...100 %) - 

відмінник-фінансовий стан [3]. 

С.Д. Супрун пропонують модель оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств, у якій для прийняття інвестиційного рішення обрано матричну 

форму [7]. 

Комплекс системних оцінок, враховує моделі, необхідні для обґрунтування 

інвестиційного рішення щодо інвестиційної привабливості підприємства, його 

іміджу (рейтингу), а також стосовно ефективності інвестиційних проектів. 

Багаторівневий процес формування показника оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств представлено на рисунку 1, алгоритм формування узагальненого 

показника оцінки реальних інвестицій подано на рисунку 2. В основі побудови 

даних моделей покладено  системний підхід, при якому процес оцінки 

розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, аналіз яких дозволяє 

прийняти остаточне рішення на основі узагальненого показника.  

Відповідно до рисунку 1 узагальнений показник F(x1,…,х2) враховує 

кількісні: F1(x1,…,х4) та якісні: F2(x5,…,х11) показники [7].  
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Рисунок 1 - Формування узагальненого показника оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства [7] 

 

Складовими показника F1(x1,…,х4) є: f(x1) – показник, за допомогою якого 

визначається ліквідність активів підприємства; f(x2) – показник, який визначає 

фінансову стійкість підприємства; f(x3) – дозволяє проаналізувати оборотність 

активів підприємства; f(x4) – характеризує прибутковість використовуваних 

активів. F2(x5,…,х11) деякий показник, який дає якісні характеристики 

оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Його складовими є: f(x5); 

f(x6); f(x7); f(x8); f(x9); f(x10); f(x11), де: f(x5) – галузева приналежність 

підприємства; f (x6) – регіональна інвестиційна привабливість; f(x7) – стадія 

життєвого циклу підприємства; f(x8) – розрахунки підприємства по кредитах; f(x9) 

– розрахунки підприємства з персоналом; f(x10) – інформація щодо професійних 

здібностей керівництва; f(x11) – інформація щодо сумлінності (чесність, 

порядність) керівника підприємства як партнера [7].  

Д. М. Черваньов пропонує для оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства, досліджувати загальну характеристику підприємства та фінанси 

підприємства. На основі аналізу першої групи показників авторами 

Прийняті інвестиційні рішення

F(x1…,х11)

F1(x1…,х4) F2(x5…,х11) 

Інформаційне забезпечення

Визначення мети

 f(x1) f(x2)   f(x3) f(x4) f(x5) f(x11)  

х1 х2 х3 х4 х5 х11 
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передбачається встановлення стадії життєвого циклу підприємства 

(«народження», «дитинство», «юність», «рання зрілість», «остаточна зрілість», 

«старіння»). Інвестиційно привабливими слід вважати підприємства, що 

перебувають на перших чотирьох стадіях. Фінансову складову автори пропонують 

оцінювати в залежності від зацікавлених сторін. Так, для короткотермінових 

кредиторів проводиться аналіз ліквідності активів та аналіз оборотності активів, 

або ділової активності. Довготермінових кредиторів (стратегічних інвесторів) 

цікавить аналіз фінансової стійкості, платоспроможності підприємства. 

Акціонерів-інвесторів цікавить аналіз прибутковості та рентабельності капіталу. 

Далі агреговані групові показники узагальнюють в один інтегральний показник, 

що здійснюється з використанням коефіцієнтів вагомості, відносне значення яких 

становить для оборотності активів — 0,15; прибутковості капіталу — 0,5; 

фінансової стійкості — 0,15; ліквідності активів — 0,2. У відповідності з 

інтегральним показником підприємство може бу- ти віднесено до групи з 

пріоритетною, достатньо високою, середньою або низькою інвестиційною 

привабливістю [7]. 

І.В. Гречиною було запропоновано вдосконалену методику оцінки 

інвестиційної привабливості торговельних підприємств, яка об’єднує методики 

комплексної (поглибленої) оцінки й експрес оцінки, яка є інструментом 

порівняльного інвестиційного аналізу. У дослідженні шляхом уведення в 

розрахунок коригувального показника враховано, що основна діяльність 

торговельного підприємства здійснюється в умовах інфляції, ризиків та під 

впливом зовнішнього середовища [2]. 

Синіцин Є.В. і Стерхов А.В. замість традиційно використовуваних показників 

рентабельності (операційний прибуток до вирахування амортизації, операційний 

прибуток або чистий прибуток) використовують у запропонованій моделі 

показник нормалізованого операційного прибутку, що являє собою операційний 

прибуток компанії, зменшений на скориговані податки. Використання цього 
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показника дозволяє більш коректно оцінити розмір прибутку, доступного для 

використання всередині підприємства. Також використовується вільний грошовий 

потік від операційної діяльності (до вирахування інвестицій), що є сумою 

нормалізованого операційного прибутку до вирахування податків і амортизації [6]. 

Отже, інвестиційна привабливість – це інтегральний показник, що 

характеризує доцільність інвестування визначеного об’єкта з позицій конкретного 

інвестора. Наявні методики оцінювання інвестиційної привабливості 

передбачають розрахунок інтегрального показника, що ґрунтується на 

коефіцієнтах майнового стану, ліквідності та платоспроможності, фінансової 

стійкості, ділової активності з урахуванням їх відносної значимості та рівня 

дотримання нормативних значень і характеру динаміки. У сучасних умовах 

дослідження в даному напрямі не втрачають своєї актуальності, оскільки 

правильний вибір об’єкта інвестування є однією з передумов отримання бажаного 

ефекту в майбутньому.  
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Гордєєв І.П. 

             Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ ВАРІАНТІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті обґрунтовано особливості міжнародної економічної діяльності 

підприємства, визначено особливості стратегічних варіантів її підвищення, 

досліджено інноваційну стратегію як стратегічний варіант підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства. 

Ключові слова: міжнародна діяльність, інноваційна стратегія, ризикостійкість, 

інфраструктура, потенціал.  

Постійні зміни кон’юнктури ринку, запитів споживачів, поява та розвиток 

нових технологій, конкурентна боротьба за частку ринку та інші чинники 

змушують суб’єктів господарювання впроваджувати інновації, удосконалювати 

технологію виробництва, підвищувати якість продукції та розширювати чи 
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модифікувати асортимент продукції. Для деяких підприємств нововведення мають 

епізодичний та несистемний характер. Для інших – інновації є обов’язковою 

умовою «виживання» та стабільного функціонування на ринку. Особливо це є 

актуальним для підприємств, що працюють у високотехнологічних галузях. 

Забезпечення довгострокового інноваційного розвитку підприємства не можливе 

без розроблення та впровадження інноваційної стратегії. Саме формування 

інноваційної стратегії дозволяє суб’єктам господарювання: – узгоджувати цілі 

інноваційного розвитку із загальною корпоративною стратегією підприємства; – 

забезпечувати ефективний розподіл і використання фінансових та інших ресурсів, 

максимально використовувати інноваційний потенціал; відбирати інноваційні 

проекти, що відповідають цілям і можливостям підприємства; – швидко реагувати 

та постійно адаптуватися до змін зовнішнього середовища без порушення 

виробничих та інших господарських процесів. Вибір інноваційної стратегії для 

підприємства є складним завданням, що залежить від багатьох чинників, у тому 

числі від масштабів і сфери його діяльності; характеристики галузі і видів 

продукції, що виробляється; портфеля бізнес-проектів; положення на ринку; стадії 

життєвого циклу; внутрішніх можливостей самого підприємства; зовнішніх 

сприятливих і несприятливих факторів тощо. Стосовно класифікації інноваційних 

стратегій у науковій літературі можна знайти деякі відмінності у підходах 

дослідників, проте узагальнено всі види інноваційних стратегій, залежно від 

ступеня участі підприємства в інноваційному процесі, можна класифікувати на 

наступальні, захисні, імітаційні, поглинальні (ліцензування), проміжні та 

розбійницькі. Іноді додатково виокремлюють також змішані (комбіновані), 

доповнювальні, перехідні, залишкові інноваційні стратегії та інші [4]. 

Характеристика зазначених видів інноваційних стратегій подана на рисунку. 

Інноваційний розвиток є визначальним чинником підвищення ефективності 

функціонування підприємства, його пристосування до потреб ринкового 

середовища. Проте, як свідчить практика, підприємства не завжди готові 
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переходити на інноваційний шлях розвитку внаслідок недостатності фінансових, 

матеріальних, інтелектуальних чи інших ресурсів, високих ризиків інноваційної 

діяльності та інших причин [3]. Тому в процесі управління розвитком 

підприємства та формування його інноваційної стратегії усі зазначені чинники 

повинні враховуватися, а також використовуватися як основа для вибору 

оптимального виду інноваційної стратегії, відбору інноваційних проектів та 

загалом прийняття рішення про доцільність інновацій. Для здійснення 

інноваційної діяльності необхідна наявність інноваційного потенціалу 

підприємства, що характеризується сукупністю різноманітних ресурсів, у тому 

числі інтелектуальних, матеріальних, фінансових, кадрових, інфраструктурних та 

інших [4]. Слід відзначити, що відносно виокремлення конкретних складових 

інноваційного потенціалу промислових підприємств у науковій літературі немає 

єдиного усталеного підходу, що зумовлюється різними потребами підприємств у 

відповідних видах ресурсів при реалізації інноваційних проектів, а також різними 

оцінками науковців вагомості тих чи інших складових потенціалу для успішності 

інноваційної діяльності. 

При розгляді взаємозв’язку інноваційного потенціалу підприємства із 

формуванням системи управління його інноваційним розвитком слід зупинитися 

на такій складовій, як організаційно-управлінський потенціал. Саме ця складова 

має найбільший взаємозв’язок із побудовою інноваційної стратегії підприємства, 

що проявляється через: сформований рівень розвитку підприємства; стан системи 

управління; тип і особливості організаційної структури; спрямованість 

економічної політики підприємства. Стан інноваційного потенціалу значно 

впливає на вибір інноваційної стратегії підприємства, характеризуючи здатність та 

готовність суб’єкта господарювання виконати ті цілі, які ставляться у сфері його 

інноваційного розвитку. Лише після оцінювання інноваційного потенціалу 

підприємства приймається рішення про можливість ведення інноваційної 

діяльності та розробляється інноваційна стратегія. Деякі підприємства на цьому 
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етапі можуть обмежуватися розробленням лише окремих інноваційних програм і 

проектів та впровадженням певних нововведень у виробничо-господарську 

діяльність, проте довгостроковий розвиток підприємства можливий лише на 

основі розроблення інноваційної стратегії, яка комплексно охоплює усі напрями 

діяльності та всі види продукції підприємства. Ряд науковців розглядають 

інноваційну стратегію як складову загальної стратегії розвитку підприємства та 

відповідно як підпорядковану їй [5]. Дійсно, цілі інноваційного розвитку не 

повинні суперечити загальним стратегічним цілям компанії, а їх узгодженість за 

усіма напрямками і сферами діяльності підприємства здатна забезпечити 

позитивний синергетичний ефект. Проте розгляд інноваційної стратегії виключно 

як підпорядкованої і другорядної стосовно загальної стратегії підприємства не 

завжди є коректним, адже формування корпоративної стратегії може базуватися 

на інноваційному підході, а завдання та цілі інноваційного розвитку можуть 

вплинути на побудову загальної стратегії підприємства. Крім того, вибір 

інноваційної стратегії є основою для формування стратегії управління ризиками 

на підприємстві [2]. До стратегічних рішень, які приймаються на етапі 

розроблення інноваційної стратегії, належать: 

самостійне розроблення інновацій чи адаптація існуючих шляхом придбання 

відповідних патентів; ступінь радикальності нововведень: поліпшуючі інновації, 

істотні зміни (ординарні інновації), радикальні інновації; вибір інновацій за 

предметним змістом (продуктові, технологічні, організаційні, маркетингові); 

рішення про формування стратегічного партнерства з іншими підприємствами, 

організаціями, у тому числі науково-дослідними установами, або розвиток 

власних науково-дослідних підрозділів; визначення пріоритетів щодо структури 

джерел фінансування інновацій. На наступному етапі конкретизуються цілі 

інноваційного розвитку, розробляються та відбираються інноваційні проекти, 

приймаються безпосередні інноваційні рішення. Враховуючи високу ризиковість 

інноваційної діяльності, у випадку впровадження продуктових інновацій найбільш 
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ефективним вважається формування інноваційного портфеля, що вміщує набір 

інноваційних проектів, спрямованих на розвиток декількох різнопланових типів 

продукції (продукти-лідери і продукти послідовники) [4]. Наступна складова 

системи управління інноваційним розвитком – формування конкретних методів та 

інструментів впливу на інноваційні процеси підприємства – застосовується на 

етапі реалізації інноваційних проектів з метою забезпечення їх ефективності та 

досягнення поставлених цілей [6]. Отже, під час формування системи управління 

інноваційним розвитком компанії і розробленні інноваційної стратегії, 

першочергова увага приділяється дослідженню внутрішнього середовища 

підприємства, його ресурсного потенціалу, яким визначаються можливості 

розширеного відтворення, допустимі обсяги та масштаби інноваційної діяльності, 

а також прийнятний характер упроваджуваних інновацій – ступінь радикальності 

можливих змін. Не менш важливим завданням у процесі управління інноваційним 

розвитком є аналіз ризиків, що можуть супроводжувати інноваційну діяльність 

підприємства, та дослідження рівня їх впливу. Ризики інноваційної діяльності 

повинні розглядатися як відносно внутрішнього, так і зовнішнього середовища 

функціонування підприємства. Проте самі по собі характеристики ризиків 

інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу підприємства не дають 

вичерпної інформації для здійснення управління інноваційним розвитком. 

Ймовірними можуть бути обидві ситуації – коли підприємство зможе залишитися 

стійким до впливу значних ризиків за рахунок достатніх внутрішніх ресурсів та 

резервів та коли зазнає істотних збитків і за незначних змін у зовнішньому 

середовищі. Отже, характеризуючи інноваційний розвиток підприємства, 

доцільніше говорити про рівень його ризикостійкості, тобто здатність стало 

функціонувати з урахуванням наявних ресурсів (потенціалу) під впливом різного 

роду ризиків. Таким чином, управління інноваційним розвитком підприємства, яке 

в своїй основі передбачає розроблення інноваційної стратегії, відбір інноваційних 

проектів та безпосередньо застосування методів та інструментів впливу на 
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інноваційні процеси, повинно базуватися на комплексному врахуванні трьох 

складових: інноваційного потенціалу як критерію достатності ресурсної 

забезпеченості підприємства для здійснення інновацій, включаючи такі основні 

складові, як фінансову, матеріальну, кадрову та інші; системи ризиків 

інноваційної діяльності, які враховують фактори внутрішнього та зовнішнього 

(мікро- та макро-) середовищ; сформованого рівня ризикостійкості підприємства 

як його здатності протистояти ризикам інноваційної діяльності, зберігаючи 

рівноважний стан. Із названих трьох складових ризикостійкість підприємства є 

ключовою категорією, що віддзеркалює взаємозв’язок між інноваційним 

потенціалом та ризиками інноваційної діяльності підприємства. Так, здатність 

підприємства зберігати рівноважний стан в умовах мінливості зовнішнього 

середовища і внутрішньої вразливості визначається достатністю його ресурсної 

бази за усіма складовими, а також потенціалом її нарощення. Зокрема, від 

забезпеченості власними фінансовими ресурсами підприємства, рівня ліквідності, 

платоспроможності та рентабельності (фінансового потенціалу) залежить 

фінансова стійкість підприємства. Стійкість ринкової позиції підприємства, 

ефективність взаємодії із стейкхолдерами (у першу чергу, власниками і 

споживачами) взаємозв’язана із маркетинговою та комунікаційною складовими 

інноваційного потенціалу. Аналогічні висновки можна зробити і за іншими 

складовими інноваційного потенціалу. З іншого боку, очевидним є взаємозв’язок 

ризикостійкості із ризиками інноваційної діяльності підприємства. По суті, вони 

характеризують одне й те саме явище, проте з різних точок зору. Ризик є 

об’єктивною характеристикою, мірою невизначеності, що характеризує 

відхилення результату від запланованого рівня, ймовірнісних обсягів втрат 

(збитку) підприємства. Ризикостійкість розглядається щодо конкретного суб’єкта 

господарювання і характеризує взаємодію підприємства із системами вищого 

рівня, факторами внутрішнього і зовнішнього середовищ, його здатність зберігати 

стійкість за наявності та реалізації ризиків [1]. Залежно від сформованого рівня та 
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типу економічної стійкості, підприємство може по-різному реагувати на зміни, що 

відбуваються в середовищі його функціонування, а саме: фінансова стійкість 

характеризується збереженням високих показників ліквідності і 

платоспроможності підприємства, стійкого фінансового стану; за статичної 

економічної стійкості підприємство здатне підтримувати сталі показники своєї 

діяльності та параметри функціонування в умовах впливу деструктивних 

факторів; підтримка рівноважного стану без розвитку; динамічна економічна 

стійкість означає здатність утримувати динамічну рівновагу, відхилення 

параметрів функціонування підприємства знаходяться у допустимих межах; 

сталий розвиток – здатність підтримувати оптимальний напрям розвитку 

підприємства за постійних зовнішніх та внутрішніх впливів. 
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Постановка проблеми та її актуальність. В сучасних ринкових умовах одним з 

головних завдань є забезпечення конкурентоспроможності країни, галузей 

економіки та окремих підприємств. Стабільне функціонування підприємства, що 

сприятиме максимізації прибутку, можливе лише за рахунок його безперебійної та 

результативної роботи. Для забезпечення такої діяльності важливим є чітке та 

ефективне управління активами підприємства, значну частину яких становлять 

оборотні активи. 

Розробка чіткого механізму управління оборотними активами та його дієве 

застосування є досить актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку 

економіки. Саме від формування оптимального обсягу та раціонального 

використання обігових активів залежить не тільки розвиток підприємства, а й 

національної економіки в цілому. 

Мета дослідження полягає у визначенні основних аспектів управління 

оборотними активами та проведенні аналізу ефективності управління на прикладі 

ПрАТ «Вінницький завод «Маяк». Основними завдання даного дослідження є 

розкриття сутності поняття «оборотні активи», визначення основних елементів 

оборотних активів підприємства, а також зазначення показників та вимог, яким 

має відповідати ефективне управління. 
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Дослідження питання управління оборотними активами висвітлено у працях 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них варто виділити  

Бланка І. А., Кальченко А. О., Доніна Є. О., Лисьонкова Н. М., Кірдіну О. Г., 

Швець Ю. О. Проте питання управління оборотними коштами не є повністю 

дослідженим та вимагає подальшого вивчення, що спричинене постійними 

змінами умов господарювання підприємств. 

Оборотні, або поточні, активи характеризують сукупність майнових 

цінностей організації, які обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність 

і повністю споживаються протягом одного операційного циклу.  

Крім того, виділяють поняття «оборотний капітал». На думку Колчиної Н. В., 

це капітал, що інвестується організацією в поточні операції протягом кожного 

операційного циклу. Оборотний капітал безпосередньо бере участь у створенні 

нової вартості. Оскільки такий капітал обертається швидше, ніж основний, то з 

ростом його частки в загальній сумі авансованого капіталу час обороту всього 

капіталу скорочується. Отже, збільшується можливість зростання нової вартості, 

тобто прибутку [5, с. 205].  

На думку Лапусти М. Г. оборотні кошти – це вартісна категорія. Вона 

відрізняється від визначення «оборотні активи» тим, що оборотні кошти 

авансуються, а оборотні активи повністю споживаються, тобто витрачаються, у 

ході виробництва. При цьому величина оборотних активів може значно 

перевищувати величину власних оборотних коштів, авансованих у виробництво 

[6, с. 149].  

Поняття «оборотні активи» часто ототожнюють з поняттями «оборотний 

капітал» і «оборотні кошти», проте Бланк І. А. розглядає оборотні активи як 

грошові кошти, які має в своєму розпорядженні підприємство, а також ті активи 

які в разі необхідності будуть обернуті в грошові кошти. Оборотні активи, на 

думку Бланка, визначають комплекс матеріальних цінностей організації, які 

обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність і повністю споживаються 

протягом одного операційного циклу [8, с. 58].  
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У складі оборотних активів відображаються необхідні організації запаси 

сировини і матеріалів, незапатентований виробничий досвід (ноу-хау), система 

відносин з покупцями готової продукції (дебіторська заборгованість). Елементи 

оборотних активів беруть участь в розрахунку величини чистих активів і 

відповідно балансової та ринкової вартості організації.  

Основна мета управління оборотними активами полягає в забезпеченні їх 

достатності для нормального та безперебійного функціонування підприємства, а 

також в найефективнішому їх використанні у виробничо-господарській діяльності. 

Досягнення цієї мети можливе у разі вирішення наступних завдань: 

– забезпечення оптимального складу і структури оборотних засобів; 

– визначення потреби підприємства в оборотних коштах; 

– визначення раціональних джерел фінансування оборотних коштів; 

– максимізація ефективності використання оборотного капіталу в  діяльності 

підприємства [4, с. 135]. 

Оборотний капітал забезпечує формування оборотних активів організації, 

основними елементами якого є запаси, дебіторська заборгованість і грошові 

засоби. Найважливішим елементом оборотних активів є запаси. Розробка політики 

управління запасами передбачає визначення їх оптимального рівня, що дозволяє 

вивільнити значні оборотні засоби, що знаходяться в неліквідних запасах, як 

результат це дозволяє підвищити ефективність діяльності організації. 

Управління запасами – це також створення і регулювання резервів, з метою 

забезпечення безперервності процесу реалізації, запобігання збоїв у виробництві 

через відсутність матеріальних та фінансових ресурсів. Управління запасами 

полягає у формуванні такої структури запасів та визначення таких шляхів їх 

поповнення і використання, при яких затрати на їх зберігання будуть 

мінімальними, а прибуток від реалізації продукції – максимальним [2, с. 234]. 

Для успішного управління дебіторською заборгованістю підприємству 

необхідно сформувати систему кредитних умов. Такі умови мають містити в собі 
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наступні елементи: термін надання кредиту; стандарти кредитоспроможності; 

розмір кредиту, що надається; вартість надання кредиту; систему штрафних 

санкцій за прострочення термінів використання кредиту; систему збору платежів 

та вимагання боргів. 

Наступним важливим елементом оборотних активів виступають грошові 

засоби підприємства. Управління грошовими засобами – основа ефективного 

фінансового менеджменту. Сучасні методи планування, обліку і контролю 

грошових засобів дозволяють керівнику визначити, які підрозділи підприємства 

генерують найбільші грошові потоки, в які терміни та по якій ціні найбільш 

вигідно залучати фінансові ресурси, куди інвестувати вільні грошові кошти. При 

управлінні грошовими коштами підприємствам варто особливу увагу приділяти 

складенню прогнозного балансу, який би показував загальну кількість і структуру 

активів компанії, а також способи фінансування цих активів [4, с. 136].  

Розглянемо процес формування та управління оборотними активами на 

прикладі виробничого підприємства приватного акціонерного товариства 

«Вінницький завод «Маяк». Проаналізуємо структуру оборотних активів 

досліджуваного підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 - Аналіз оборотних активів ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» 

за 2016-2018 рр., тис. грн. 

Показник 
Роки 

Відхилення  
Абсолютне 

(+/-) 
Відносне 

(%) 
2016 2017 2018 2018/2016 2018/2016 

Виробничі запаси 21293 25563 28948 7655 35,95 
Незавершене виробництво 9125 6397 4884 -4241 46,47 
Готова продукція 1134 15993 30611 29480 2599,65 
Товари  2574 1658 1980 -594 23,07 
Дебіторська заборгованість 57463 63593 59330 1867 3,25 
Гроші та їх еквіваленти 28470 36216 18575 -10165 35,37 
Інші оборотні активи 6848 10333 11471 4623 67,5 
Разом 126907 159752 155799 28892 22,77 
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Основу оборотних активів ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» протягом 

аналізованого періоду складає дебіторська заборгованість, частка якої в 

загальному обсязі активів становить близько 40%. Проте в 2018 році в порівнянні 

з 2016 обсяг дебіторської заборгованості зріс не значно, а саме на 3,25%. Ще 

одними вагомими елементами оборотних активів є виробничі запаси, які зросли на 

35,95%, та становили у 2018 році 28948 тис. грн, а також готова продукція, обсяг 

якої склав 30611 тис. грн., що на 29480 тис. грн. більше показника 2016 року. 

Зростання обсягів готової продукції та дебіторської заборгованості спричинене 

виконанням контрактів та договорів укладених в попередні періоди, а також 

пов’язане зі збільшенням обсягів реалізації з відстрочкою платежу, що є досить 

ризикованим в умовах фінансової нестабільності і сприяє зростанню додаткової 

потреби в фінансових ресурсах. 

Варто зазначити, що відбулось зменшення кількості грошових коштів та їх 

еквівалентів на 35,37%, що свідчить про недостатню кількість вільних коштів, які 

можна було б направити у розширення виробництва. Загалом, обсяг оборотних 

активів ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» протягом 2016-2018 років з росли на 

22,77% та склали на кінець 2018 року 155799 тис. грн. 

Для визначення того наскільки склад оборотних активів підприємства є 

оптимальним необхідно визначити показники ліквідності. Ліквідність 

підприємства – це його здатність перетворити свої активи в грошові кошти для 

погашення короткострокових зобов’язань. Оцінку ліквідності підприємства 

здійснюють за допомогою системи коефіцієнтів, що передбачають зіставлення 

вартості поточних активів, з різним ступенем ліквідності, та суми поточних 

зобов’язань (табл. 2). 
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Таблиця 2 - Аналіз ліквідності ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» за 2016-

2018 рр. 

Показник 
Роки 

Відхилення  
Абсолютне (+/-) Відносне (%) 

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2016 
Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

2,33 1,76 1,71 -0,62 26,61 

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 

1,71 1,21 0,98 -0,73 42,69 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,52 0,39 0,20 -0,32 61,53 

 

Аналізуючи дані таблиці 2, можна зробити висновок, що підприємство є 

ліквідним. Протягом 2016-2018 років відбулось незначне зниження даних 

коефіцієнтів, проте їхні значення залишаються в межах норми. Так, наприклад, 

коефіцієнт поточної ліквідності скоротився на 26,61% та становив у 2018 році 

1,71, тому в разі необхідності підприємство може покрити свої поточні 

зобов’язання за рахунок оборотних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2018 

році становив 0,98, порівняно з 2016 роком зменшився на 42,69%, а коефіцієнт 

абсолютної ліквідності зменшився у 2018 році на 61,53%, але таке значення вказує 

на те, що в підприємства досить ліквідних оборотних коштів для своєчасного 

розрахунку за зобов’язаннями.  

Управління активами має комплексно та всебічно охоплювати всі сфери 

діяльності, завдяки взаємообумовленості дій та управлінських рішень, для 

досягнення поставленої мети. А також відповідати певним вимогам, які повинні 

виконуватись на кожному етапі управління, а саме:  

- єдність стратегічного і тактичного планування, тобто відповідність 

тактичних планів стратегічним цілям з метою забезпечення безперервності 

відповідного процесу;  

- системний підхід, що передбачає розгляд досліджуваного об’єкта як 

складної системи, що складається з окремих елементів тісно пов’язаних між 

собою; 
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- процес управління активами має відповідати економічній, соціальній, 

міжнародній політиці, а також законодавству раїни в цілому, тобто має базуватись 

на державному підході; 

- основою для управління має бути достовірна, конкретна та перевірена 

інформація, що відображає реальний стан речей. Відповідно до цього необхідно 

постійно вдосконалювати процес збирання та оброблення отриманої інформації [1, 

с. 167]; 

- управління має охоплювати всі ланки та сторони діяльності, тобто бути 

комплексним;  

- управління має бути оперативним, тобто має відбуватись чітке оцінювання 

ситуації та швидко прийматися управлінські рішення;  

- управління повинне активно впливати на процес діяльності підприємства та 

його результати, своєчасно виявляти недоліки, прорахунки, упущення в роботі [1, 

с. 768]. 

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою 

економічних показників, основним серед яких є оборотність оборотних коштів, 

тобто  тривалість повного кругообігу коштів з моменту придбання оборотних 

активів до реалізації готової продукції. Заключною стадією кругообігу оборотних 

коштів є зарахування виручки на рахунок організації [3, с. 356].  

Проаналізуємо оборотність оборотних активів ПрАТ «Вінницький завод 

«Маяк» та основних його складових: запасів, готової продукції та дебіторської 

заборгованості, а також визначимо період обороту (табл. 3). За результатами 

проведених розрахунків можна побачити, що значення коефіцієнтів дещо 

знизились. Так, наприклад, коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшився 

у на 8,65% у 2018 році та склав 2,43. Але порівняно з 2017 роком значення даного 

показника зросло, що свідчить про інтенсивну робот підприємства. 
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Таблиця 3 - Аналіз оборотності оборотних активів ПрАТ «Вінницький 

завод «Маяк» за 2016-2018 рр. 

Показник 
Роки 

Відхилення  
Абсолютне (+/-) Відносне (%) 

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2016 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

2,66 2,17 2,43 -0,23 8,65 

Термін обороту, днів 135 165 148 13 9,63 
Коефіцієнт оборотності 
запасів 

8,83 6,98 5,88 -2,95 33,41 

Коефіцієнт оборотності 
готової продукції 

131,05 36,41 16,43 -114,62 87,46 

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

6,00 5,15 6,23 0,23 3,83 

 

Що стосується терміну обороту обігових коштів, то спостерігалось значне 

його зростання у 2017 році до 165 днів на відміну від 135 днів 2016 року. У 2018 

році термін покращився та становив 148 днів, що є позитивним результатом для 

підприємства. Адже саме зниження терміну обороту є показником ефективної 

діяльності підприємства. 

Протягом аналізованого періоду відбулось зниження коефіцієнту оборотності 

запасів ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» на 33,41%. У 2018 році даний показник 

склав 5,88. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на 3,83% та 

склав 6,23, а коефіцієнт оборотності готової продукції значно зменшився та 

становив у 2018 році 16,43. З отриманих результатів можна зробити висновок, що 

підприємство має оптимальні обсяги запасів та ефективну поточну політику 

управління ними. Підвищення значення коефіцієнта оборотності дебіторської 

заборгованості свідчить про ефективну політику співпраці з постачальниками, а 

зниження коефіцієнта оборотності продукції є результатом скорочення попиту на 

продукцію підприємства, тому необхідно удосконалювати процеси реалізації 

продукції, наприклад, розширювати мережу збуту та збільшувати частку 

продукції, що експортується. 
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Отже, основну частину всіх активів підприємства становлять оборотні 

активи, в складі яких виділяють запаси, дебіторську заборгованість та грошові 

кошти. Ефективне та раціональне управління оборотними активами дозволить 

підприємству мінімізувати витрати та, як наслідок, максимізувати прибуток від 

реалізації готової продукції. Тому необхідно слідувати певним вимогам 

управляючи активами підприємства: використовувати достовірну та перевірену 

інформацію; охоплювати всі аспекти діяльності підприємства; відповідати 

поточній державній політиці та законодавчій базі. Управління оборотними 

засобами безпосередньо пов’язане з механізмом визначення планової потреби 

підприємства в них і їх нормуванням. Перш за все, підприємству необхідно 

правильно визначити оптимальний розмір оборотних коштів, який дозволить 

отримувати прибуток з мінімальними витратами. Значне зменшення обсягу 

оборотних коштів може призвести до нестійкого фінансового стану, збоїв у 

виробничому циклі і, в результаті, зниження обсягу виробництва і прибутку. В 

свою чергу, надмірне завищення розміру оборотних коштів знижує можливості 

підприємства здійснювати капітальні витрати з розширення виробництва. 
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НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

У статті досліджено особливості конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному рівні, розглянуто оцінку рівнів конкурентоспроможності 

підприємства, висвітлено фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуто оцінка конкурентних 

переваг підприємства та етапи формування стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможності 

підприємства на міжнародному рівні, фактор, етап, стратегія. 

В умовах глобалізації успіх діяльності вітчизняних підприємств на 

зарубіжних ринках визначається, насамперед, конкурентоспроможністю їхньої 

продукції. Для розвитку української економіки у напрямку створення 

конкурентного середовища та забезпечення конкурентоспроможності 
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українського бізнесу велике значення має конкуренція. Одним із критеріїв, який 

визначає успішність діяльності підприємства на світовому ринку є рівень його 

міжнародної конкурентоспроможності. 

Важливим місцем в управлінні конкурентоспроможністю займає оцінка рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Це дасть можливість з'ясувати  

конкурентне місце, розробити стратегію менеджменту та механізм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  

Проблеми ефективного управління конкурентоспроможності міжнароднї 

діяльністю підприємства висвітлено в наукових працях Н.Є. Стрельбіцької,  

Ю.Г. Козака, І.А. Манукайло, І.Н. Булгакової, А.Н. Морозова, Л.В. Батченко,  

О.О. Маслака, М.Я. Нагірної, І.А. Волкової, І.В. Несторишеної та ін.  

Метою статті є дослідження процесу управління конкурентоспроможністю 

діяльністю підприємства на міжнародному рівні та розробка рекомендацій із його 

вдосконалення. 

В загальному процес оцінки конкурентоспроможності підприємства 

складається з таких етапів: 1) визначення мети оцінки конкурентоспроможності. 

На цьому етапі обґрунтовуються претензії на зовнішні інвестиційні ресурси, 

виявляються резервів для економічного зростання та цілі поточного управління; 2) 

вибір групи основних конкурентів з необхідною інформацією для оцінки 

конкурентоспроможності; 3) визначення основних груп показників 

конкурентоспроможності для їхньої оцінки (виробничі, фінансові, інноваційні, 

кадрові, показники маркетингового потенціалу, організаційна структура 

управління); 4) розрахунок одиничних, групових, інтегральних показників для всіх 

фірм; 5) формування висновку про рівень конкурентоспроможності підприємства 

та розробка заходів для покращення або утримання конкурентних позицій. У 

науковій літературі зустрічається наступний процес оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, який на наш погляд є більш повним: 1) 

встановлення відповідності продукції вимогам стандартів; 2) обґрунтування 
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набору показників для оцінки конкурентоспроможності продукції; 3) вибір 

еталону для порівняння; 4) порівняння якісних, економічних і маркетингових 

показників для оцінки конкурентоспроможності продукції; 5) аналіз можливостей 

підприємства щодо поліпшення цих показників; 6) розрахунок інтегрального рівня 

конкурентоспроможності продукції; 7) аналіз конкурентних переваг і недоліків 

порівняно з конкурентами [1, с. 258]. 

Сьогодні підприємство є однією із головних ланок економіки країни, базою 

для задоволення потреб в державі. Але з розвитком ринкових відносин постає 

проблема у підтриманні стійкості та розвитку бізнесу для кожного підприємства. 

Саме тому важливим є розробка системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства через постійний моніторинг кон'юнктури ринку, головних 

показників діяльності конкурентів, вдосконалення виробничих, збутових та 

управлінських процесів. Важливо здійснювати таке управління на підприємстві, 

яке б пристосовувало до непередбачуваних ситуацій в майбутньому. Вихід на 

ринок з конкурентоздатним товаром  це лише початковий етап у роботі 

підприємства на ринку, а далі потрібна систематична робота з управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства  це сукупність заходів, які спрямовані на систематичне 

вдосконалення виробу, постійний пошук нових каналів збуту, нових груп 

покупців, поліпшення сервісу, реклами [2, с. 62].  

Управління конкурентоспроможністю підприємства є частковою функцією 

загального менеджменту, яка спрямована на формування та реалізацію 

конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства. 

Конкурентоспроможність є відкритою системою, яка має вхід і вихід, може бути 

як керованою, так і не керованою. Метою управління конкурентоспроможністю є 

забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-

яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому 

середовищі. Об'єктом управління конкурентоспроможністю підприємства є рівень 
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конкурентоспроможності, необхідний і достатній для забезпечення життєздатності 

підприємства як суб'єкта економічної конкуренції. Суб'єктами управління 

конкурентоспроможністю підприємства є певне коло осіб, які належать до 

скоординованої системи управління підприємством та беруть участь у розробці та 

реалізації управлінських рішень у сфері управління конкурентоспроможністю 

підприємства Виділяють зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес 

управління конкурентоспроможністю (рис. 1). До внутрішніх факторів відносять: 

організаційно-правову форму та структуру підприємства; рівень 

науковотехнічного розвитку виробництва; кваліфікація персоналу; діловий імідж 

підприємства. Не менш важливими факторами є зовнішні, які, на відміну від 

внутрішніх, не є під контролем підприємства. До них відносять: стан ринку 

товарів, технологій, робочої сили, науково-технічний розвиток та вплив держави.  

Під час процесу формування політики конкурентоспроможності на 

підприємстві, потрібно орієнтуватися на наступні умови: науково-технічний 

рівень та рівень використання нововведень; конкурентоспроможність продукції за 

принципом "ціна-якість" та мірою задоволення потреб споживачів; ефективність 

використання ресурсів; рівень фінансової стійкості.  

Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства є 

одним з найсуттєвіших та найскладніших етапів стратегічного планування. У 

сучасних ринкових умовах необхідним є пошук таких організаційно-економічних 

механізмів розробки стратегії управління конкурентоспроможністю, які 

забезпечують ефективний розвиток компанії на внутрішньому ринку та надавали 

доступ до міжнародних ринків. 
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Рисунок 1 -  Фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю підприємства на міжнародному рівні 

 

Для забезпечення послідовного та збалансованого розвитку підприємства на 

формуються етапи процесу управління конкурентоспроможністю підприємства: 1) 

реалізація функцій управління: планування процесу; управління впровадженням 

технологій; вдосконалення продукції; 2) формування методів менеджменту або 

способів впливу керівної системи на підлеглих через використання сукупності 

матеріальних та моральних стимулів; 3) формалізація методів менеджменту, що 

передбачає їх перетворення у конкретні розпорядження, вказівки та накази; 4) 

забезпечення управлінського впливу на засадах керівництва [3. с. 71]. Не менш 
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важливим етапом процесу управління конкурентоспроможністю є оцінка 

конкурентних переваг підприємства, яка впроваджується на основі аналізу 

сильних та слабких сторін та включає в себе такі показники: 1) потреба у 

капіталовкладеннях; 2) широкий асортимент конкурентоспроможної продукції 

високої якості та доступної ціни; 3) потреба у засобах на формування попиту та 

стимулювання збуту; 4) сукупність заходів, які забезпечують перевагу серед 

конкурентів на ринку; 5) формування позитивного іміджу компанії в уявленні 

клієнтів; 6) постійне оновлення продукції через впровадження нових 

маркетингових розробок. 

Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства  це засіб 

реалізації місії підприємства, що являє собою сукупність методів, способів, 

важелів та алгоритмів для встановлення довготермінових цілей, які комплексно 

охоплюють усі сфери діяльності підприємства, враховують можливі майбутні 

зміни зовнішнього середовища, циклічність розвитку національної та світової 

економік, а також інтереси кожного з членів трудового колективу; окрім того, 

стратегія  довгостроковий план розвитку підприємства, що являє собою 

сукупність цілей різних видів і рівнів, упорядкованих у єдину ієрархічну 

ранжировану систему, та механізмів їх досягнення [4, с. 95].  

Основне призначення стратегії управління конкурентоспроможністю  

взаємоузгодження маркетингових цілей підприємства з їх можливостями, 

вимогами споживачів, використовуючи при цьому слабкі сторони конкурентів та 

свої конкурентні переваги.  Реалізація стратегії управління 

конкурентоспроможністю зображено на (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Етапи формування стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємства 
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сьогоднішній день європейські держави забезпечують управління 

конкурентоспроможністю ще на етапі проектування виробу, де створюють методи, 

які мінімізують можливість появи відхилень на етапі виробництва. Управління 

конкурентоспроможністю підприємства з кожним роком стає все більше 

важливим у ринкових відносинах і на сьогодні є запорукою успішної діяльності. У 

таких умовах українським підприємствам потрібно прискорити процес створення 

системи управління конкурентоспроможністю, адаптувати її до ринкових відносин 

та посилити її стратегічно орієнтацію. 
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Постановка проблеми. Глобальний характер сучасних економічних процесів 

знаходить своє вираження у реалізації політики відкритості національних ринків, 

поглиблення міжнародного поділу і кооперації праці, які проявляються у 

нарощуванні масштабів міжнародної торгівлі товарами, послугами та факторами 

виробництва. Наростання відкритості національних економік, загальної 

лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків, науково-технічний прогрес сприяє 

залученню національних підприємств до світогосподарської системи. А це, у свою 

чергу, сприяє пошуку вітчизняними підприємствами привабливих міжнародних 

ринків для ведення міжнародної підприємницької діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці удосконалення 

організації міжнародної економічної діяльності на підприємстві присвячені 

дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Л. Антонюк, 

І. Волкова, О. Калініна, Ю. Орловська, О. Варламова, О. Вівчар, С. Маталка, 

Карпенко М.О., Кириченко О.А., Кісь О.П. Якщо розглядати сучасні умови 

господарювання, то можна зробити висновок, що зовнішньоекономічна діяльність 

розвивається прискореними темпами. Крім того вона набуває певних форм, нових 

рис та потребує систематичного вивчення. 

Мета статті є обґрунтування основних засад організації міжнародної 

діяльності підприємства та закріплення його позицій на міжнародних ринках. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародна економічна діяльність є складовою 

національної економіки, засобом реалізації національних інтересів на міжнародній 

економічній арені. У сучасній економічній літературі не завжди розмежовують 

поняття "міжнародна економічна діяльність" і "зовнішньоекономічна діяльність", 

що цілком зрозуміло – в основі цих понять лежить трансграничний характер 

відносин між їх суб'єктами. 
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Так, у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зазначено, що: 

"…зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, заснована на 

взаємовідносинах як на території України, так і за її межами…" [3]. Отже, 

міжнародна економічна діяльність охоплює і виробничо-комерційну діяльність, і 

сферу її регулювання, в той час як зовнішньоекономічна діяльність обмежується 

лише виробничими і комерційними відносинами.  

На рисунку 1 можемо бачити основні форми міжнародної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Основні форми міжнародної економічної діяльності 
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комерційних функцій підприємства, що пов'язані з його виходом на зовнішній 
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технологія і організація зовнішньоекономічної діяльності, її різні елементи і 

необхідні умови здійснення з точки зору вирішення комплексу практичних 

проблем в організації тих чи інших форм міжнародної діяльності, проведення 

переговорів з партнерами, складання, укладення та виконання контракту тощо  

[5, с. 110-112]. 

Організаційне забезпечення міжнародної діяльності значною мірою залежить 

від взаємодії та координації діяльності підрозділів, функціонально пов’язаних із 

ЗЕД. Організація взаємодії функціонально пов’язаних із зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства підрозділів є частиною організаційного забезпечення 

ЗЕД підприємства. Ця взаємодія повинна здійснюватися на основі формально 

встановлених (регламентованих) і неформальних організаційних зв’язків між 

елементами організаційної системи підприємства [4, с. 7].  

Організаційно-функціональна структура зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких: масштаби ЗЕД; витрати, 

які пов’язані з виробництвом за кордоном або з продажем продукцiї на зовнiшнiх 

ринках; складнiсть продукції; досвід роботи підприємства на міжнародних ринках; 

контроль над гнучкiстю бiзнесу, прибутками i поводженням у конкурентному 

середовищi; економiчна свобода; конкуренція на зовнішніх ринках; присутнiсть у 

країнi; ризики, пов’язані з роботою на міжнародних ринках [1,с. 65-73].  

На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у міжнародній 

економічній діяльності в умовах глобалізації, зовнішньоекономічний апарат в 

даний час існує в основному в двох формах: відділ зовнішньоекономічних зв'язків 

(ВЗЕЗ) в рамках діючого апарату управління, такий спосіб є вигідним для 

підприємства за умов великої частки експорту в загальному оборотi, високої 

конкурентоспроможності продукції, незначної конкуренції на даному сегменті 

ринку, наявності власних кваліфікованих фахівців по роботі на зовнішніх ринках 

та зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ).  
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Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не є самостійним структурним 

підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату управління. Його 

головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи 

внутріфірмового управління. Цей відділ не займається безпосередньо 

транспортуванням вантажів, митними процедурами і т. д. Він  створюється з 

метою розробки головної стратегії, подальшого розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, прискорення соціально-економічного розвитку підприємства, 

ефективного управління експортом, виконання зобов’язань перед діловими 

партнерами, як іноземними, так і вітчизняними, наприклад, посередниками. 

Створення зовнішньоекономічної фірми ще один формат 

зовнішньоекономічного апарата, головне завдання якого правильно спланувати, 

організувати, постійно здійснювати регулювання зовнішньоторговельних угод, 

постійно збільшувати об’єм експорту, сприяння покращенню її якості, вивчення 

коньюктури товарних світових ринків і виявлення критеріїв та вимог, які 

ставляться до конкурентноздатності товарів, вивчення діяльності конкурентів, їх 

сильних і слабких сторін, організація післяпродажного обслуговування за 

кордоном, вироблення рекламних заходів з метою розширення експорту, 

забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів підприємства, 

участь разом з іншими підрозділами в організації транспортування і збереження 

продукції, участь в купівлі-продажу патентів і ліцензій, "ноу-хау", участь в 

здійсненні протокольних заходів. 

В цілому організаційне забезпечення міжнародної економічної діяльності 

підприємства має ґрунтуватися на виконанні базових організаційних принципів, 

до яких належать принцип організаційної цілісності, делегування повноважень, 

паритету повноважень і відповідальності, єдності цілей, функціональної 

регламентації, гнучкості організаційних структур. 

Якщо компанія хоче створити відділ зовнішньоекономічних зв’язків як 

основну форму апарату, то важливо розробити ефективну стратегію 
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зовнішньоекономічної діяльності і основні етапи її реалізації. Стратегія ЗЕД 

невід’ємно входить до групи функціональних стратегій, що підтверджується 

дослідженнями Кириченко О.А. [2]. Саме тому, зовнішньоекономічна стратегія 

повинна розглядатись як функціональна стратегія, яка за ієрархією пов’язана із 

конкурентною, ресурсною, товарною та іншими стратегіями підприємства. 

В українській практиці використовуються різноманітні стратегії і форми 

проникнення на ринки зарубіжних країн. Як показують дослідження, значна 

частина підприємств готова зупинитися на самому низькозатратному і безпечному 

варіанті – традиційному експорті, тобто продажі товару за кордон без подальшого 

супроводу товару, лише деякі підприємства переключаються на глобальний 

маркетинг. 

У контексті стратегічних рішень планування і здійснення міжнародної 

діяльності суб'єктів господарювання можна визначити такі об'єктивні обмеження 

розробки та реалізації ефективної стратегії міжнародної діяльності вітчизняних 

підприємств [6]:  

– параметри і тенденції розвитку минулих періодів переносяться на 

прогнозований часовий інтервал;  

– стратегія міжнародної діяльності розробляється, як правило, на основі 

аналізу внутрішніх ресурсів і можливостей;  

– проблеми забезпечення ефективності міжнародної діяльності обумовлені не 

тільки обмеженнями внутрішнього середовища підприємств (недоліки 

стратегічного і поточного планування та управління), а й зовнішнього;  

– відсутність взаємозв'язку між планами держави або місцевих органів і 

господарюючих суб'єктів; 

 – нестача ресурсів, що спрямовуються на вивчення розвитку зовнішнього 

ринку; 

 – недолік практичних, новаторських проектів і знань, що призводить до 

мінімального впливу ідей на практику.  
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Управління розвитком міжнародної діяльності підприємства повинно бути 

орієнтованим на стратегічний підхід та базуватись на принципах універсальності 

та системності. Узагальнену модель стратегії міжнародної діяльності 

підприємства представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Модель стратегії міжнародної діяльності підприємства 

Фактори, що впливають 
на стратегію розвитку 
міжнародної діяльності 

підприємсва 

Складові моделі Параметри складових моделей 

Фактори матеріальних 
активів (ресурси, 

якісний рівень товару 
тощо) 

Фінансова складова 
Прибуток 
Дохід 
Рентабельність інвестицій 

Клієнтська складова 
Максимальна задоволеність 
Збереження частики ринку 

Фактори нематеріальних 
активів (людський, 

інформаційний кпітали) 

Бізнес-процесна 
складова 

Якість продукту 
Вартість 
Частка нових продуктів 

Нематеріальна 
складова 

Рівень людського капіталу 
Задоволеність персоналу 
Наявність інформаційних систем 

 

Для успіху міжнародної діяльності підприємства необхідно не тільки мати 

конкурентоспроможний товар (роботу, послугу), а й забезпечити певні умови його 

постачання клієнтам. Остання обставина набуває особливого значення в сучасних 

умовах загострення міжнародної конкуренції, непередбачуваності і крайньої 

мінливості зовнішнього середовища. 

З точки зору процесного підходу здійснення міжнародної діяльності доцільно 

розбити на наступні підпроцеси [5]: 

1. Визначення потреби зарубіжних ринків. 

2. Здійснення моніторингу змін на ринку. 

3. Розробка концепції продукту. 

4. Здійснення маркетингу закупівель (аналіз та вибір постачальників). 

5.  Виконання зовнішньоторговельних контрактів 

6. Формування попиту, стимулювання збуту. 

7. Планування міжнародної діяльності. 
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8. Контроль над продуктивністю, стимулювання. 

Висновки. У сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед 

вітчизняними підприємствами постало питання консолідації в міжнародний 

економічний простір. Спроможність підприємства забезпечити існування в 

динамічному середовищі значною мірою залежить від результативності 

організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Для 

досягнення мети необхідна насамперед ефективна стратегія ведення міжнародної 

діяльності, яка повинна розроблятися лише у комплексі із загальним стратегічним 

планом функціонування підприємства. Відзначено, що в українській практиці 

використовуються різноманітні стратегії і форми проникнення на ринки 

зарубіжних країн. Розробка стратегії міжнародної діяльності підприємства 

найбільшою мірою дозволить реалізовувати такі ознаки міжнародної діяльності як 

прискорювач економічного зростання і каталізатор ефективного розвитку 

підприємства. 
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ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглядаються теоретичні положення поняття ‘‘диверсифікації’’ як 

одного з видів економічного процесу.  В рамках даної статті досліджена 

актуальність, сутність реалізації стратегії диверсифікації, а також позначені 

переваги і недоліки її застосування на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання. 

Ключові слова: диверсифікація, глобалізація, стратегія, стратегія 

диверсифікації, диверсифікація діяльності підприємства. 

В умовах розвитку науково-технічного прогресу, поглиблення глобалізації 

світової економіки, загострення конкурентної боротьби підприємства прагнуть  

використовувати ефективні методи організації своєї діяльності. Залежно від 

специфіки підприємства і наявних можливостей керівництво вибирає 

оптимальний вектор майбутнього розвитку. Одним з таких способів напрямку  

розвитку є стратегія диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання.  

Диверсифікація для сучасного підприємства вже не питання максимізації 

прибутку, а запорука підтримки конкурентоспроможності. 

Раціональний вибір напрямів диверсифікації виробництва для підприємств 

вітчизняної економіки є актуальним у зв’язку з наступними обставинами. 

Стратегія диверсифікації, по-перше, може допомогти підприємству функціонувати 

на ринку протягом тривалого часу, по-друге, вона дає можливість розширити 

асортимент товарів або послуг, і по-третє, вона може найбільш ефективно 

розподіляти обмежені ресурси. 
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Метою статті є дослідити основні причини, види диверсифікації та 

запропонувати   шляхи диверсифікації як стратегію розвитку підприємства. 

Дослідженням різних аспектів стратегії диверсифікації  присвячено низку 

наукових праць. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій питань, 

визначення необхідності початку реалізації стратегій диверсифікації на 

підприємстві, а також визначення оптимальної кількості диверсифікованих 

напрямків діяльності підприємства вивчені ще недостатньо [6, с. 3]. 

Відомий економіст К. Ендрюс в своїх роботах описував поняття 

«диверсифікація», як зміна і розширення асортименту товарів, що випускаються 

окремими підприємствами і об’єднаннями [1, c. 135]. К. Беррі  розглядав 

диверсифікацію, як збільшення числа галузей, в яких працює компанія [2, c. 380]. 

Інші ж наукові визначають диверсифікацію як спосіб розширення основного 

бізнесу з метою зростання або  зниження ризику, який може приймати форму 

інвестицій в нові продукти, послуги, сегменти ринку і географічні ринки, а також 

може бути досягнуто кількома способами, включаючи внутрішнє розвиток, 

придбання, спільні підприємства, ліцензійні угоди [6, с. 5]. 

Рамануджі В. і Варадараджан П. визначають диверсифікацію, як процес, при 

якому компанія або бізнес-одиниця об’єднує нові сфери діяльності за допомогою 

внутрішнього зростання і придбань, що призводить до змін в адміністративній 

структурі та інших процесах управління [2, с. 380]. 

На думку Литвиненко Т. М., диверсифікація виступає своєрідним 

інструментом стратегічного менеджменту для підприємств, ціллю якого є 

забезпечення стабільності в соціально-економічному просторі і часі. Крім того, 

автор наголошує на мотивах диверсифікації діяльності підприємств, об’єднавши їх 

у дві групи: наступальні та оборонні. Відповідно до наступальних мотивів 

диверсифікація є необхідною для компаній в умовах зменшення прибутковості 

основного виробництва, нерівномірного розвитку галузей економіки і науково-

технічного прогресу, прагнення освоїти нові ринки, закріпити позиції на вже 
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освоєних ринках, досягнути економічної стійкості. Оборонні мотиви показують, 

що компанії диверсифікують свою діяльність з метою захистити себе від 

конкурентів, зменшити нестабільність, розподілити ризики, змінити неефективний 

вид діяльності [9, с. 62]. 

Ряд   науковців,   зокрема   Т. Панюк   та  О. Лукомська, вважають, що 

диверсифікація діяльності може розглядатися як засіб управління фінансовими 

ризиками [10, с. 189]. 

Узагальнюючи різні підходи, можна дійти висновку, що термін 

«диверсифікація діяльності підприємства» доцільно визначати як одночасний 

розвиток декількох або багатьох не взаємопов’язаних технологічних видів 

виробництва або обслуговування, розширення асортименту виробництва або 

послуг. 

 Основна суть стратегії диверсифікації полягає в перерозподілі внутрішніх 

ресурсів підприємства (фінансових, трудових, матеріальних та ін.). Можна 

сказати, що застосування стратегії диверсифікації дозволяє в одному сегменті 

бізнесу знизити можливі втрати від виникаючих ускладнень шляхом створення і 

підтримки розвитку альтернативних сегментів [9, с. 66]. 

Вибір і реалізація стратегії диверсифікації, в сучасних нестабільних 

економічних умовах з урахуванням ринкових факторів інтенсивної конкуренцією, 

стає потужним інструментом управління ризиками, перерозподілу ресурсів, 

усунення диспропорцій відтворення, що дозволяє підприємству стабільно і 

поступово розвиватися. Тому, як правило, основною ціллю диверсифікації, є 

прагнення підвищити конкурентоспроможність підприємства, посилити позиції на 

цільовому ринку, підвищити рентабельність і прибутковість [4, с. 24]. 

 Підприємства з диверсифікованим виробництвом відзначаються вищою 

стійкістю, особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і прояву 

кризових явищ: інфляції, неплатежів, низької платоспроможності населення та ін. 

[6, с. 22]. 
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Використання стратегії диверсифікації має безліч переваг, проте варто 

зазначити, що диверсифікація, як і будь-який економічний процес, також має 

низку недоліків, які необхідно враховувати при виборі саме цієї стратегії.  

Варто провести аналіз переваг та недоліків застосування стратегії 

диверсифікації (табл. 1) [4, с. 68]. 

Таблиця 1 - Основні переваги і недоліки стратегії диверсифікації  

Переваги реалізації стратегії диверсифікації Недоліки реалізації стратегії диверсифікації 

Відповідний спосіб для інвестиції капіталу і
зменшення ступеня ризику 

Можливість зниження якості керованості 
різних напрямків бізнесу, які пов’язані один з 
одним 

 
Підвищення конкурентоспроможності 
підприємтсва. 

Можливе виникнення проблем в централізації 
процесів і проведення розрахунків між 
різними бізнес-напрямками 

Накопичення значного технічного і
управлінського досвіду. 

Виникнення проблем через відсутність 
необхідних знань, навичок і досвіду в нових 
бізнес-напрямках 

Гарантія виживання в складних економічних та
інших умов і ін. 

Необхідність чітких і точних попередніх 
розрахунків та ін. 

 

Виходити на шлях диверсифікації необхідно зважено і планомірно. Оскільки 

вона охоплює широкий спектр можливостей, варіюючись від досить обмеженого 

вторгнення в нову область виробництва лише в межах країни („вузька” 

диверсифікація) до широкого вторгнення у виробничі сфери інших країн 

(„широка” диверсифікація) [11, с. 18]. 

Стратегія диверсифікації вважається вертикальною, якщо дохід всієї 

організації забезпечується одним з напрямків її діяльності, при чому всі напрямки 

діяльності організації неодмінно повинні бути тим чи іншим чином пов’язані між 

собою. 

Прикладом вертикальної диверсифікації є компанія Royal Dutch / Shell, яка 

представляє транснаціональний холдинг, маючи в своєму активі 70 

нафтопереробних заводів в сорока країнах світу. Випускаючи широкий спектр 

нафтопродуктів (бензин, дизпаливо, газ, мазут), компанія в той же час є 
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найбільшим в світі виробником хімічної і нафтохімічної продукції (поліпропілен, 

пропилен, лаки, фарби, миючі речовини і т.д.). У сфері промислової експансії 

концерну знаходиться виробництво кольорових металів і вугілля. Вся діяльність 

пов’язаної диверсифікації будується навколо паливно-енергетичного бізнесу. 

Дотримуючись стратегії конгломеративной диверсифікації компанія розвиває 

абсолютно нові напрямки бізнесу і отримує доступ до абсолютно нових  

споживачів.  Яскравим прикладом такої диверсифікації є компанія «United 

Tehnologies, Inc.». В її володінні знаходяться: авіадвигуни «Pratt & Whiney»; 

обігрівачі та кондиціонери, компоненти для аерокосмічного комплексу «Hamilton 

Substrand». Крім перерахованих диверсифікованих холдингів, компанія володіє 

такою відомою фірмою, як «SONY». Вона контролює свої виробництва в більш 

ніж 100 країнах світу, має торгові представництва більш, ніж в двохсот країнах.  

Процес формування інвестиційної стратегії підприємства охоплює ряд 

основних етапів. Послідовне дотримання кожного етапу розробки та прийняття 

відповідних рішень інвестиційної політики певною мірою гарантує успішну 

реалізацію запланованих капіталовкладень і забезпечення економічної безпеки 

підприємства [7, с. 112]. 

 Перш ніж почати реалізацію стратегії диверсифікації, необхідно чітко 

визначити мету. Визначити те, що саме компанії дасть даний вектор розвитку, які і 

скільки для досягнення мети знадобитися ресурсів, скільки піде часу на отримання 

позитивного результату.  В ідеалі вибір ринку (або сегмента ринку) для 

диверсифікації бізнесу повинен бути зроблений на основі серйозного 

макроекономічного та галузевого аналізу, в результаті якого можна визначити 

напрямки з високими темпами зростання і сприятливим інвестиційним кліматом. 

На етапі оцінки альтернативних варіантів для зростання продажів важливо 

детально досліджувати ринок, інтенсивність конкуренції і визначити ключових 

конкурентів, визначити переваги споживачів, загальні тенденції і динаміку ринку. 
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Тільки за умови дотримання цих вимог можна буде добитися бажаного 

результату, зниження ризиків, підвищення фінансової стійкості, збільшення 

обсягів прибутку і підвищення рентабельності, тобто якісного розвитку суб’єкта 

господарювання. 

Отже, лише знання всіх можливих варіантів результату діяльності дозволить 

правильно обрати подальший шлях розвитку підприємства.  Обираючи стратегію 

диверсифікації, необхідно орієнтуватися на постійний аналіз поточної ситуації, 

оцінку конкурентної позиції та привабливості галузі із врахуванням переваг та 

недоліків впровадження даної стратегії. Розвиток стратегії диверсифікації може 

допомогти знайти загальні підходи до вивчення способів досягнення комерційної 

успішності і фінансової стійкості підприємства. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 Визначено послідовність та принципи діагностики міжнародної економічної 

діяльності підприємства, удосконалено напрями діагностики, обґрунтовано 

принципи здійснення економічних розрахунків за напрямом, сформульовано 

необхідність діагностики та визначено можливість впливу факторів на 

результативність міжнародної економічної діяльності підприємства.   

Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, критерій ефективності, 

зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, експорт, валюта. 
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Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства є складовою 

комплексного економічного аналізу діяльності підприємства, необхідною 

передумовою здійснення кваліфікованого менеджменту в умовах ринку та 

інтеграції підприємства до світогосподарської системи. 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства - це складна 

категорія, яка поєднує у собі параметри, oо характеризують розвиток як 

національного, так і зовнішнього ринків. Для того щоб показники ефективності 

дали можливість обґрунтувати доцільність реалізації тих чи інших 

зовнішньоекономічних операцій на підприємстві, необхідно правильно визначити 

критерій ефективності. 

Критерій - це головна визначальна ознака суті ефективності діяльності, у 

відповідності до якої здійснюють кількісну оцінку ефекту. Суть проблеми 

підвищення ефективності діяльності  полягає у тому, щоб на кожну одиницю 

витрат - трудових, матеріальних, фінанових - досягти максимально можливого 

збільшення обсягу виробництва або доходу. 

Отже, критеріями ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

виступають: максимізація економії матеріальних та нематеріальних витрат; 

максимізація приросту фізичного обсягу доходу; максимізація абсолютного 

ефекту (чистого доходу). 

Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства - це ступінь досягнення 

максимального обсягу чистого прибутку від зовнішньоекономічних операцій за 

рахунок оптимізації існуючих сукупних витрат на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 

Розрахунок показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства може проводитися поетапно за такими напрямами: по імпорту та 

експорту товарів та товарних груп; по торгівлі з окремими країнами та групами 

країн; за готівку чи в кредит; по спільних підприємствах чи по інших формах 

міжнародного співробітництва [2]. 
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Методика аналізу ЗЕД підприємства являє собою сукупність специфічних 

прийомів і методів дослідження, які застосовуються при обробці економічної 

інформації відповідно поставленим цілям, а також включає розробку системи 

аналітичних показників. 

Здійснення аналізу ЗЕД підприємства передбачає застосування таких 

прийомів і методів: порівняння показників за умови можливості їх співставлення 

та групування, побудови аналітичних таблиць, визначення середніх і відносних 

величин, застосування методу ланцюгових підстановок, побудова графіків, 

діаграм, гістограм тощо. 

Методика аналізу ефективності зовнішньоекономічних операцій насамперед 

передбачає: а) загальний аналіз дохідності підприємства за рахунок 

зовнішньоекономічної діяльності; б) аналіз виконання зобов’язань за 

зовнішньоекономічними операціями; в) аналіз ефективності віддачі на кошти, 

вкладені в експортні операції; г) аналіз ефективності імпортних операцій, зокрема, 

у випадку їх здійснення на умовах використання кредиту. 

Способом визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності є 

обчислення різних показників економічної ефективності на основі зіставлення 

досягнутих економічних результатів із витратами ресурсів на їх досягнення. 

Складність і різноманітність методик залежить від рівня управління: чим 

нижчий за ієрархією рівень управління, тим більш спрощені проблеми та 

методика аналізу, і навпаки, чим вищий рівень управління, тим складніші 

виникають проблеми, які, відповідно, потребують застосування найбільш 

досконалої методики аналізу. Вирішення останнього протиріччя знаходять у 

розробці факторної моделі, яка являє собою органічно узгоджену систему 

узагальнених, проміжних та похідних показників, що характеризують 

функціональну сферу аналізу і взаємозв'язок між ними. 

Основою започаткування факторної моделі можна вважати розробку формул 

розрахунку впливу факторів на узагальнений показник. Розробивши факторну 
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модель, необхідно провести аналіз похідних показників, на основі яких і 

відбувається моделювання. Інструментарієм такого процесу є  метод «ланцюгових 

підстановок»,сутність якого полягає в тому, що вплив різних факторів на 

узагальнений показник визначається шляхом послідовної заміни базових значень 

проміжних показників на ті, що аналізуються.  

Слід зауважити, що складення формул факторного впливу на обраний 

критерій ефективності зовнішньоекономічної діяльності повинно здійснюватися з 

підвищеною відповідальністю, оскільки неналежне урахування будь-якого 

фактора може призвести до хибних результатів і, як наслідок, до невірних 

керівних рішень. 

Проведення факторного аналізу ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства передбачає побудову факторної моделі аналізу. 

Коефіцієнт ефективності імпортної операції, коефіцієнт ефективності 

експортної операції, коефіцієнт товарного обміну є кумулятивним результатом дії 

значної сукупності факторів впливу (піни; кількості, собівартості продукції, 

накладних витрат, курсу валют тощо), для розрахунку впливу кожного з яких 

здійснюється факторний аналіз [6, с. 79]. 

Основою факторної моделі є формалізація розрахунку факторного впливу на 

узагальнений показник, що передбачає визначення факторів, які безпосередньо 

впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

До факторів прямого впливу на ефективність експортних та імпортних 

операцій підприємства належать такі: кількість експортованої (виробленої або 

закупленої на внутрішньому ринку продукції (Кв.екс.); кількість імпортованої 

(закупленої на зовнішньому ринку) продукції (Кв.імп.); ціна реалізації експортної 

продукції на зовнішньому ринку (ціна контракту) (Цр.екс.); ціна реалізації 

імпортної продукції на внутрішньому ринку (Цр.імп.); ціна закупівлі продукції 

при експорті на внутрішньому ринку (Цз.екс.), або собівартість виробництва 

одиниці експортної продукції (Сбв.о.екс.); ціна закупівлі продукції на 
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зовнішньому ринку (ціна контракту) (Цімп); курс національної валюти при 

експорті (Кв.екс.); курс національної валюти при імпорті (Кв.імп.); накладні 

витрати при експорті в національній валюті (НВекс.нац.вал.); накладні витрати 

при експорті в іноземній валюті (НВекс.ін.вал.); накладні витрати при імпорті в 

національній валюті (НВімп.нац.вал.); накладні витрати при імпорті в іноземній 

валюті (НВімп.ін.вал.). 

Повна факторна модель аналізу ефективності експортної та імпортної 

діяльності підприємства матиме такий вигляд: 

1) при експорті (формула 1) [5, c. 26] 

Кеф.екс.
Ко.екс.∙Цр.екс. НВін.вал.екс. ∙Кв.екс.

Ко.екс.∙Цз.екс./Сбв.о.екс. НВнац.вал.екс.
,       (1) 

де Кеф.екс. – коефіцієнт ефективності експорту; 

Ко.екс. – кількість одиниць (маса) експортної продукції; 

Цр.екс. – ціна реалізації експортної продукції (ціна контракту); 

НВін.вал.екс. – накладні витрати при експорті в іноземній валюті; 

Кв.екс. – курс валюти (валютний коефіцієнт) при експорті; 

Цз.екс./Сбв.о.екс. –  ціна закупівлі продукції для експорту на внутрішньому ринку 

або собівартість виробництва одиниці експортної продукції; 

НВнац.вал.екс. – накладні витрати при експорті в національній валюті. 

2) при імпорті (формула 2) [5, c.76] 

Кеф.імп.
Ко.імп.∙Цр.імп. НВнац.вал.імп.

Ко.імп.∙Цз.імп. НВін.вал.імп. ∙Кв.імп.
, (2) 

де Кеф.імп. – коефіцієнт ефективності імпорту; 

Ко.імп. – кількість одиниць (маса) імпортної продукції; 

Цр.імп. – ціна реалізації імпортної продукції на внутрішньому ринку; 

НВін.вал.імп. – накладні витрати при імпорті в іноземній валюті; 

Кв.імп.  – курс валюти (валютний коефіцієнт) при імпорті; 

Цз.імп. – ціна закупівлі імпортної продукції на зовнішньому ринку; 

НВНнац.вал.імп. – накладні витрати при-імпорті в національній валюті. 
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Оскільки найбільш поширеними видами зовнішньоекономічної діяльності є 

зовнішньоторговельні операції, то визначення ефективності імпортних та 

експортних операцій є одним із осно  вних напрямів вдосконалення діяльності 

підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

Під імпортними операціями розуміється діяльність, пов’язана з закупівлею і 

ввезенням іноземних товарів для наступної реалізації їх на внутрішньому ринку 

країни. 

Обчислення показників ефективності імпорту можна проводити із 

застосуванням декількох підходів для оцінки прибутковості 

зовнішньоторговельних операцій. Вибір конкретної методики обчислення повинен 

базуватися на властивостях та організації суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності і чіткому визначенні рамок початку та закінчення 

зовнішньоекономічних угод. 

Існують такі методики оцінки ефективності імпортних операцій: 

1) За показниками економічної ефективності імпорту. 

2) За відношенням цін імпортованих товарів на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

3) За системою показників оцінки ефективності конкретних 

зовнішньоекономічних угод. 

Показники економічної ефективності імпорту доцільно розраховувати для 

двох основних груп товарів - товарів виробничого призначення та товарів 

народного споживання. Це пов’язано з різним цільовим призначенням товарів – 

які ввозяться на митну територію країни. Тоді як у першому випадку – це 

використання даних товарів у процесі виробництва, тобто внутрішнє споживання, 

то у другому - це ввезення з метою продажу товарів іноземного виробництва для 

отримання прибутку. 

Абсолютний економічний ефект імпорту від товарів народного споживання 

(ТНС) може бути визначений за формулою (3) [6, c. 30]: 
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Еім = ВРім – Вім,                             (3)

де Еім - абсолютний економічний ефект від імпорту товарів народного 

споживання; 

ВРім- вартість реалізації імпортних товарів народного споживання на 

внутрішньому ринку, грн; 

Вім - витрати на імпорт товарів народного споживання, які включають 

контрактну вартість товарів народного споживання, з урахуванням митних 

платежів, сплачених при митному оформленні та вартості накладних витрат. 

Величина Еім характеризує прибуток від реалізації імпортних товарів 

народного споживання, і, як правило, вона використовується при укладанні угоди 

купівлі товарів народного споживання та при плануванні і аналізі 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства [6, c. 32]. 

Оцінку ефективності імпорту товарів на внутрішній ринок можна провести за 

формулою (4) [6, c. 32]: 

ВНУТР

ЗОВН
 ,                         (4)

де L - курс обміну іноземної валюти на національну; 

РВНУТР - ціна одиниці імпортованого товару на внутрішньому ринку; 

РЗОВН- ціна одиниці імпортованого товару на зовнішньому ринку. 

Отже, для забезпечення прибутковості операцій з імпорту співвідношення 

РВНУТР/РЗОВН повинне бути не меншим, ніж офіційний курс обміну іноземної 

валюти на національну. Якщо це співвідношення менше за курс обміну валют, то 

угода по імпорту товарів призведе до збитку. 

Для оцінки ефективності конкретної імпортної угоди використовується певна 

система показників, у якій основними є: 

а) сума чистого прибутку від угоди, яка характеризує загальний ефект від 

конкретної угоди та ії внесок у загальний прибуток підприємства. Позитивне 

значення цього показника свідчить про ефективність угоди; 
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б) рівень чистого прибутку від угоди, віднесеного до загальної суми закупівлі 

товарів, який характеризує ступінь ефективності в порівнянні з іншими 

альтернативними варіантами не тільки комерційних, але й фінансових операцій; 

в) рівень чистого прибутку від угоди, віднесеного до суми реалізації товару, 

закупленого за певною угодою, який дозволяє співвідносити ефективність 

конкретної угоди з рентабельністю товарообігу в цілому; 

г) рівень чистого прибутку від угоди, віднесеного до суми витрат обігу, який 

дозволяє порівнювати ефективність угоди з рівнем рентабельності витрат обігу по 

підприємству в цілому. 

Розрахунок усіх наведених показників повинен здійснюватися на 

попередньому етапі укладення кожної зовнішньоекономічної угоди. 

У Додатку А подані показники, які повинні бути розраховані при оцінці 

ефективності конкретної зовнішньоекономічної імпортної угоди. Отже, 

розглянувши основні методики визначення ефективності імпортних операції, 

варто зазначити, шо загальний показник ефективності імпорту (Еі), який 

найчастіше застосовується на практиці, розраховується за такою формулою (5) [6, 

c. 33]: 

Еі
Вн.і

Ві ВК
 ,                   (5)

де Вн.і - виручка нетто від реалізації імпортної продукції у національній 

валюті; 

Ві - імпортна вартість в іноземній валюті; 

ВК - валютний курс. 

Загальну економічну ефективність імпортної операції обчислюють за 

формулою (6) [6, c.36]: 

І
КВЕ

ВІ ККР
 ,                (6) 

де ZI- вартісна оцінка імпортованого товару в національній валюті; 

КВЕ - коефіцієнт валютної ефективності експорту; 
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ВІ - валютні витрати на купівлю імпортованого товару. 

Під експортом розуміють продаж товарів національного виробництва 

іноземним покупцям та вивезення їх за межі митної території країни. Необхідною 

умовою для успішного проведення експортних операцій є аналіз їх ефективності з 

метою встановлення найбільш оптимальної форми виходу на зовнішній ринок, 

визначення раціональної структури експорту і прийняття обґрунтованих рішень у 

сфері управління даним процесом. 

На основі проведеного дослідження можемо визначити основні етапи оцінки 

ефективності міжнародної діяльності підприємства. Слід відмітити, що 

ефективність дослідження ефективності міжнародної діяльності підприємства 

залежить від системності, адекватності способів оцінки діяльності, методів 

контролю за нею та своєчасності системи реагування з боку керівництва. Кожне 

підприємство, яке займається міжнародною діяльністю,  повинно прагнути 

самостійно створювати комплексну систему дослідження ефективності 

міжнародної діяльності підприємства, яка забезпечувала б надійний процес 

виявлення, оцінки, контролю та моніторингу можливих ризиків, які виникають у 

ході діяльності з метою їх мінімізації на всіх етапах господарського процесу та 

забезпечення ліквідності, дохідності і надійності підприємства ЗЕД. 

Отже, різні форми зовнішньоекономічної діяльності мають свою специфіку, і 

при оцінці альтернативних рішень підприємства в сфері ЗЕД вимагають 

врахування особливостей, що впливають на особливості розрахунку показників 

ефективності для окремих учасників співпраці. Крім того, логічно забезпечити 

управління ефективністю ЗЕД підприємства, організувавши послідовний процес 

управління. Контроль та моніторинг за виконанням ухвалених планових завдань і 

внесення коригувань для забезпечення їх виконання є об’єктивно необхідним 

етапом в управлінні ефективністю зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО 

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 Обґрунтовано особливості формування оборотного капіталу   підприємства, 

визначено основні підходи до її трактування в сучасних умовах. Визначено 

сутність та особливості формування оборотного капіталу в сучасних умовах, 

зазначено його роль у формуванні бізнес-процесів підприємства. 

Ключові слова: оборотний капітал, оборотні активи, ділова активність, 

оборотність, необоротні активи, рентабельність активів, рентабельність 

капіталу . 

Зазначене питання методики аналізу операційної діяльності активно 

досліджується в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як:  

К.Ф. Ковальчук, Л.Т. Гиляровська, Т.Д. Косова Є.В. Мних, І.Д. Лазаришина,  

О.В. Олійник, П.Я. Попович, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицька, І.В. Сіменко,  

В.М. Серединська, В.Т. Чая, А.Д. Шеремет, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан,  

Р.К. Шурпенкова та ін. Незважаючи на значний науковий доробок цих вчених в 

становленні теоретичних, методологічних та організаційних засад аналізу 

господарської діяльності, методичні та організаційні аспекти аналізу операційної 

діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням нових завдань сучасної 

економіки розкриті недостатньо і потребують відповідної систематизації та 

удосконалення з урахуванням потреб стратегічного менеджменту. 

За сучасних умов, коли, висока конкуренція та активно здійснюються 

процеси  міжнародної інтеграції, економічний аналіз набуває форм креативної 

управлінської діяльності, коли  необхідною умовою цивілізованих відносин у 

бізнесі є  обгрунтвання виважених стратегічних управлінських рішень на всіх 
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рівнях управляння. Орієнтація аналітичних досліджень на даному етапі активно 

набуває форми стратегічного вектору, а його функції розповсюдились на такі 

сфери і бізнес-процеси як маркетинг, систему управління якістю, управління 

персоналом, виробничий, інвестиційний та фінансовий менеджмент, різноманітні 

асортиментні програми. Однак концептуальна невизначеність напрямів підготовки 

професійних аналітиків обґрунтовується  методологічними прогалинами в 

науковій та освітній сфері, де й досі відсутній єдиний підхід до трактування самої 

категорії та змістовного наповнення навчальних дисциплін, які формують знання 

за даним напрямом дослідження. Приймаючи до уваги високу потребу у таких 

висококваліфікованих спеціалістах як бізнес-аналітики, необхідно зосередити 

увагу на виокремленні найважливіших змістовних блоків і проблемних питань в 

системі аналізу господарської діяльності підприємства. Традиційно дане питання 

передбачає дослідження трьох модулів: теоретичні основи аналізу, фінансовий 

аналіз, управлінський аналіз.  

Варто відзначити, що змістовне наповнення зазначених аналітичних блоків, 

зокрема «теорія економічного аналізу» і «фінансовий аналіз» в науковій та 

навчально-методичній літературі не є дискусійним питанням, однак спектр 

питань, які досліджуються в системі «управлінський аналіз», який, зазвичай, 

ототожнюють з аналізом операційної діяльності, методики їх досліджень 

залишаються проблемним полем та платформою нових наукових пошуків. 

Зауважимо, що у сучасних умовах економічного розвитку країни зазначений 

аспект досліджень набуває особливої актуальності через високу необхідність 

актуалізації стратегічного вектору аналітичного забезпечення управління 

підприємствами. 

Незважаючи на значний науковий доробок цих вчених в становленні 

теоретичних, методологічних та організаційних засад аналізу господарської 

діяльності, методичні та організаційні аспекти аналізу операційної діяльності 

суб’єктів господарювання з урахуванням нових завдань сучасної економіки 
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розкриті недостатньо і потребують відповідної систематизації та удосконалення з 

урахуванням потреб стратегічного менеджменту. Аналіз літературних джерел 

вказує на те, що поділ економічного аналізу на такі два блоки як фінансовий та 

управлінський аналіз є достатньо умовним. В основі фінансового аналізу лежать 

дані  відкритої інформації фінансової звітності суб’єктів господарювання, що 

може проводитись як внутрішніми, так і зовнішніми аналітиками, і фактично 

обмежується оцінкою таких напрямів як визначення ефективності діяльності 

підприємств, їх фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, ділової 

активності, достатності грошових коштів, руху власного капіталу тощо.  

З урахуванням того, як визначено  цільові завдання фінансового аналізу, 

можна свідчити про реалізацію такої його функції як оціночно- діагностична, без 

можливості впливу на фактори, що викликають зміну тих чи інших економічних 

явищ та процесів. В учбовій та науковій літературі з економічного аналізу 

зазвичай управлінський аналіз ототожнюється з аналізом операційної діяльності. 

Якщо повернутись до радянського періоду, такий аналіз у той час називався 

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

спільні характеристики, так і певні відмінності, тому варто зосередити увагу  на їх 

особливостях та предметній сфері досліджень. В процесі здійснення 

управлінського аналізу відбувається реалізація  не тільки оціночна, контрольна та 

діагностична функції управління, а й пошукова та консультаційна. Тому, крім 

констатації фактів та оцінки діяльності економічних суб’єктів в процесі аналізу 

відбувається виявлення  причинно- наслідкових залежностей між окремими 

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

процеси, тобто слугує інформаційним базисом прийняття управлінських рішень в 

операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності. Ситуаційний управлінський 

аналіз дозволяє обрати оптимальний варіант розв’язання управлінських завдань та 

визначити найкращу тактику досягнення стратегічної цілі. Проте, якщо напрями 

фінансового аналізу достатньо конкретизовані, то концепція управлінського 
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аналізу та його предметна сфера є об’єктом постійних наукових дискусій у 

фахових літературних джерелах. На практиці управлінський аналіз здійснюється 

всіма службами підприємства для отримання інформації, необхідної для 

планування, прийняття оптимальних управлінських рішень, контроля, 

розроблення стратегії і тактики з питань фінансової політики, удосконалення 

технологічних процесів, маркетингової діяльності, процесів матерально-

технічного постачання та організації виробничого процесу. 

Враховуючи викладене, не варто ототожнювати «управлінський аналіз» та 

«аналіз операційної діяльності», як це іноді робиться науковцями. Так, до сфери 

управлінського аналізу можуть включатися й проблеми аналітичного забезпечення 

фінансових рішень, зокрема оцінка фінансового стану, аналіз фінансових 

результатів та показників рентабельності (прибутковості), які передбачено 

здійснювати в межах фінансового аналізу.  

Водночас, завданнями та важливими напрямами характеристик в межах 

управлінського аналізу може бути здійснення  факторного аналізу зміни основних 

фінансових показників, що вже виходить за межі загальноприйнятого розуміння 

завдань фінансового аналізу. Формування цілісного бачення аналізу діяльності 

підприємства  передбачає необхідність покращення змістовного наповнення 

такого важливого блоку як «оцінка операційної діяльності». Відправним пунктом 

дослідження є формування  економічного змісту поняття «операційна діяльність». 

Як відомо, вся діяльність економічних суб’єктів поділяється на операційну, 

фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності вперше було 

обґрунтовано  при розробленні вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, 

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

проте саме в ньому вперше для вітчизняної облікової практики було 

ідентифіковано сутність цих видів діяльності.  

Зокрема, було визначено, що операційна діяльність – це основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 
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діяльністю. В широкому розумінні «операційною діяльністю» вважають основну 

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

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

підприємства. Напрями операційної діяльності підприємства визначаються, 

передусім, специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Для більшості 

підприємств основу операційної діяльності становить виробнича або торговельна 

діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності. 

Одночасно, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних компаній, 

інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність – 

для банків та інших фінансових інститутів. 

 Операційна діяльність підприємства ґрунтується переважно на товарний 

ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність здійснюються в 

основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність пов’язана з 

різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються специфікою 

матеріальних ресурсів, технологічними особливостями, складом технологічного 

обладнання, характером готової продукції. Здійснення операційної діяльності 

пов’язано з капіталом, вже інвестованим в неї, у той час як інвестування капіталу, 

що передбачається здійснити є предметом інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства. Більшістю вчених-аналітиків, зокрема В.М.Серединською,  

Є.В. Мнихом, О.В. Олійником, Г.В. Савицькою, С.З. Мошенським,  

М.Г. Чумаченком та іншими, предметне поле завдань, що вирішуються в межах 

аналізу операційної діяльності, окреслене наступними аспектами досліджень:  

– аналіз виконання плану з виробництва та реалізації продукції та проведення 

факторного аналізу з визначенням основних чинників впливу на відхилення;  

– аналіз виконання плану з асортименту та структури випуску продукції; 

– аналіз браку;  

– аналіз динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції;  

– аналіз комплектності та ритмічності виробництва і реалізації продукції;  
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 – аналіз якості продукції;  

– виявлення резервів щодо збільшення обсягу виробництва та реалізації 

продукції [4; 7; 8]. 

Господарські операції, які перебувають  в основі операційної діяльності 

підприємства, носять регулярний характер, тому саме в процесі операційної 

діяльності утворюється основна маса прибутку та грошових потоків. Традиційно, 

операційна діяльність формується з окремих бізнес- процесів, які здійснюються з 

використанням ресурсної бази підприємства.  

Відзначимо, що в науковій літературі поняття «бізнес-процеси» визначається  

неоднозначно, і на сучасному етапі має місце велика кількість  його визначень, які 

передусім виходять з того, що вони є безперервними, мають певні входи 

(постачання ресурсів, виникнення ідеї бізнесу, ідеї нового продукту, послуги 

тощо) і виходи у вигляді продукту, який задовольняє потреби споживачів.  

Класично, у Великому тлумачному словникові сучасної української мови 

«бізнес» (пер. з англ. «діяльність») – це економічна, комерційна, біржова або 

підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку.  

«Процес» натомість являє собою послідовну зміну станів або явищ, яка 

відбувається закономірним порядком; протікання розвитку будь-чого; cукупність 

послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку 

(результату) [2]. Поєднання номінальних визначень понять «бізнес» і «процеси» 

формує первинне розуміння сутності категорії «бізнес-процесів» як сукупності 

послідовних дій економічного, комерційного, біржового або підприємницького 

характеру, які зорієнтовані на отримання прибутку [9]. Заслуговує уваги 

визначення, що  запропоноване М. Хаммером та Дж. Чампі, які пропонують в 

процесі тлумачення сутності  бізнес-процесів відображати сукупність різних видів 

діяльності, у межах яких «на вході» використовується один або більше видів 

ресурсів, в результаті якої на «виході» створюється продукт, що представляє 

цінність для споживача [5].  
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Подібний підхід до труктування сутності бізнес-процесів ґрунтується на 

функціональному підході, відповідно до якого бізнес-процес є певним 

«механізмом», який перетворює «вхідні» ресурси у «результати» на виході. 

Значний внесок в теорію бізнес-процесів зробили дослідники Т. Дейвенпорт та 

Дж. Шорт [13; 14]. Вони вважають, що  бізнес-процесом варто вважати набір 

логічно взаємозалежних дій, які  виконуються для досягнення певного «виходу» 

бізнес-діяльності [3]. У праці, в якій відбувається дослідження  інноваційних 

бізнес-процесів, трактування даного поняття має технічну спрямованість і 

викладається як дискретна множина дій, що спроектовані та структуровані для 

виробництва визначеного продукту (товарів, робіт, послуг) для конкретного 

споживача чи ринку [4].  

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

розуміти систему безперервних, взаємопов’язаних, відповідним чином 

упорядкованих і керованих дій (процедур, операцій, виконуваних функцій), яка, у 

свою чергу, є елементом механізму формування доданої вартості (споживчої 

цінності) через перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на досягненні 

однієї комплексної цілі, спрямованих на забезпечення продуктивності та 

ефективності організації в цілому і забезпеченні донесення доданої вартості 

(споживчої цінності) до цільового ринку через бізнес-модель підприємства [9]. 

Таким чином, під бізнес-процесом варто розуміти структуровану послідовність дій 

з виконання певного виду діяльності - від проектування до реалізації і результату 

(здача в експлуатацію об’єкта, постачання продукції, надання послуг, закінчення 

певної фази діяльності), тобто певний замкнутий системний процес.  

Прикладами бізнес-процесів на підприємствах, в тому числі і ти, що 

здійснюють міжнародну діяльність, можуть виступати виробництво, збут, 

постачання, зовнішньоекономічна діяльність, розрахунки, проведення рекламних 

кампаній, інноваційна діяльність. 
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 Вперше в контексті аналізу операційної діяльності дослідження бізнес-

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

віднесено: процеси матеріально- технічного постачання; процес реалізації 

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

покупцями та замовниками. Методичні підходи до аналізу операційної діяльності, 

що запропоновані авторами підручника [1], передбачають вирішення таких 

важливих завдань як: визначення економічної ефективності використання ресурсів 

бізнес-процесів; вивчення впливу об’єктивних та суб'єктивних, зовнішніх та 

внутрішніх чинників на результати бізнес-процесів підприємства; оцінка 

виконання планів, прогнозів, управлінських рішень відносно ефективного 

використання економічного потенціалу бізнес-процесів підприємства; 

розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію бізнес-

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

основними об’єктами аналітичного дослідження, однак обмежувати спектр 

завдань аналізу операційної діяльності лише оцінкою  бізнес-процесів недоцільно. 

Не менш важливим аспектом  для цілей управління є дослідження ефективності 

використання ресурсів, які є визначальними для виробничого процесу. 

Ефективність використання ресурсного потенціалу спричиняє вплив на рівень 

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

ресурсозабезпечення та ресурсовикористання є логічним продовженням спектру 

завдань операційного аналізу. Практично, всі ці питання традиційно 

характеризується в  усіх підручниках з економічного аналізу. Загалом 

погоджуючись з подібним підходом до аналітичних напрямів дослідження, варто 

зауважити, що, мають місце сучасні вимоги стратегічного менеджменту до його 

аналітичного забезпечення, коло завдань, які вимагають вирішення в межах 

аналізу операційної діяльності, доцільно було б доповнити таким важливим 

тематичним блоком як аналіз ринкових можливостей економічного суб’єкта та 

оцінкою його конкурентоспроможності. Це можна пояснити тим, що 
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першочерговим етапом аналітичного обґрунтування вибору напрямів діяльності є 

оцінка місткості ринку,  дослідження діяльності конкурентів, їх технологічних та 

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

впливає на формування операційної стратегії підприємства.  

Характеристика ефективності окремих бізнес-процесів та їх удосконалення 

неможливе без порівняльного аналізу результатів операційної діяльності з 

результатами діяльності основних конкурентів в галузі. Тому варто розширити 

коло завдань аналізу операційної діяльності такими аспектами досліджень: аналіз 

ринків збуту та місткості ринку; аналіз конкурентоспроможності продукції та 

конкурентних позицій підприємства на ринку; дослідження попиту на продукцію 

на основі маркетингового аналізу; аналітичне обґрунтування асортиментної та 

цінової політики підприємства, обґрунтування (прогнозування) можливих обсягів 

збуту і, відповідно, обсягів виробництва продукції; оцінка реінжинірингових 

процесів основної діяльності); аналіз основних бізнес-процесів на підприємстві та 

пошук найефективніших напрямів діяльності.  

Отже, деталізований спектр основних завдань аналізу операційної діяльності 

має включати чотири тематичнічні блоки:  

 стратегічний аналіз ринкових можливостей підприємства та 

обгрунутвання конкурентної, цінової, асортиментної та збутової стратегій;  

 аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства;  

 аналіз основних бізнес-процесів;  

 аналіз витрат підприємства.  

В процесі здійснення  стратегічного аналізу ринкових можливостей 

підприємства важливе місце відводиться маржинальному аналізу (CVP-аналізу), 

на основі якого відбувається обґрунтування обсягів виробництва та цінової 

політики, складання бюджетів постійних та змінних витрат. Передувати оцінці 

бізнес-процесів має також стратегічний аналіз ефективності товарної політики 
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підприємства, який базується на альтернативному виборі найбільш прибуткових 

напрямів діяльності та видів продукції, які формуватимуть попит на ринку, 

враховуючи їх якість та ціну. Такий аналіз доцільно здійснювати  на основі 

матриці «Маркон», що дозволяє ранжувати види продукції за такими критеріями 

як маржинальний дохід на одиницю продукції та обсяг реалізації (попит на 

продукцію). Враховуючи це, спектр завдань операційного аналізу має бути 

розширений такими напрямами досліджень як оцінка конкурентоспроможності 

продукції та конкурентоспроможності компанії, визначення конкурентної позиції 

підприємства, аналіз інноваційної діяльності підприємства. Заключним етапом 

дослідження бізнес-процесів є оцінка ефективності інноваційної діяльності, який 

пропонуємо здійснювати в два етапи: оцінка інноваційної активності 

підприємства; оцінка ефективності інноваційної діяльності.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ 

КАТЕГОРІЇ «КРЕДИТОЗДАТНІСТЬ» 

 Визначено доцільність дослідження кредитоздатності  підприємства, визначено 

основні підходи до її трактування в сучасних умовах. Відображено економічну 

характеристику сутності понять «кредитоздатність» та 

«платоспроможність». Визначено вплив кредитоздатності на загальний рівень 

фінансової стабільності підприємства. 

Ключові слова: кредитоздатність, кредитоспроможність, 

конкурентоспроможність, платоспроможність,ділова активність, ліквідність . 

Досліджуючи сутність  кредитоздатності підприємства, перш за все, 

необхідно підкреслити, що дане поняття за своїм змістом ідентичне терміну 

«кредитоспроможність підприємства», оскільки в український мові слова 

«здатний» і «спроможний» вживаються як синоніми. Причому більш поширеним в 

економічній літературі та нормативних документах є саме термін 

«кредитоспроможність».  

Так, відповідно до Положення про порядок формування та використання 

банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 
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банківськими операціями, що затверджене Постановою Правління Нацбанку 

України від 25.01.2012 р. № 23, кредитоспроможність (creditworthiness of borrower) 

– це наявність у позичальника (контрагента банку) передумов для проведення 

кредитної операції і його спроможність повернути борг у повному обсязі та в 

обумовлені договором строки [9]. 

З цього визначення стає зрозумілим, що законодавець виділяє дві складові 

кредитоздатності підприємства:  

- юридичну складову – наявність передумов для проведення операції, тобто 

наявність законних підстав (оформлені всі необхідні документи тощо);  

- фінансову складову – спроможність повернути борг у повному обсязі та в 

обумовлені договором строки. 

В економічній же літературі акцентується увага лише на фінансових аспектах 

кредитоздатності. При цьому серед економістів зустрічаються абсолютно різні 

погляди на сутність досліджуваного поняття. Деякі з наукових визначень є занадто 

звуженими, деякі – надто розширеними, а деякі – на наш погляд, не зовсім 

вірними.  

Окремі автори  пропонують під кредитоспроможністю розуміти безперервний 

та адаптований до просторово-часових змін процес трансформації капіталу 

(джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні 

ресурси, готову продукцію, грошові кошти тощо), який здатен забезпечити 

інвестиційну привабливість позичальника, його фінансову безпеку, фінансову 

стійкість, фінансовий розвиток тощо [2, 3]. На наш погляд, це необґрунтовано 

розширене визначення, що включає в себе не властивість підприємства (адже 

здатність – це саме категорія властивості), а сам процес використання позикових 

коштів.  

Таких недієздатних у науковому плані визначень можна зустріти немало в 

періодичних виданнях та інтернет-публікаціях. Тому доцільніше опиратися лише 

на поглиблені результати досліджень науковців, відображені у монографіях та 
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дисертаційних дослідженнях. Так, у монографії «Оцінка кредитоспроможності та 

інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання» виділено два основні 

підходи до розуміння кредитоспроможності підприємства:  

- кредитоспроможність – це здатність підприємства своєчасно і повно 

розраховуватися за своїми зобов’язаннями;  

- кредитоспроможністю є оцінювання банком позичальника з точки зору 

можливості й доцільності надання йому кредиту і визначення ймовірності 

повернення позик і виплати відсотків по них у майбутньому [6, с.10].    

Охарактеризуємо спочатку перший підхід. Він є недостатньо деталізованим і 

ототожнює розуміння сутності кредитоспроможності і платоспроможності. 

Звичайно, це є необґрунтованим. Як зауважує В.Г. Виговський, поняття 

кредитоспроможності є значно вужчим за поняття платоспроможності. Дослідник 

пояснює це тим, що кредитоспроможність прогнозує платоспроможність 

позичальника тільки на визначений термін –  строк дії кредитного договору, та 

характеризує можливість погашення частини загальної заборгованості, а поняття 

«платоспроможність», в свою чергу, охоплює спроможність юридичної чи 

фізичної особи вчасно погасити всі види заборгованості [9, с.210]. 

В науковій літературі виділяються ще деякі ознаки, за якими відрізняються 

поняття «кредитоспроможність» та «платоспроможність». Усі вони узагальнені у 

вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1. - Порівняння змісту термінів «кредитоспроможність» і 

«платоспроможність» [13, с.113] 

Кредитоспроможність Платоспроможність
Поняття вужче, порівняно з поняттям

«платоспроможність» 
Містить у собі поняття 

«кредитоспроможність» 
Прогнозує платоспроможність підприємства

на строк кредиту 
Фіксує неплатежі за попередній 

період або на певну дату 
Характеризує можливість погашення частини

загального боргу, а саме - кредитної заборгованості 
Характеризує здатність і можливість 

погасити всі види заборгованості 
Джерела погашення: виручка від реалізації

продукції, виручка від реалізації майна, що
забезпечує кредит, гарантія іншого банку або
підприємства, страхове відшкодування 

Джерела погашення: виручка від 
реалізації продукції, виручка від реалізації 
майна підприємства 
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Отже, науковці вважають, що поняття платоспроможності більш широке і 

вміщує у себе поняття «кредитоспроможність». Але, на наш погляд, такий підхід 

не зовсім точний. Поняття кредитоспроможності передбачає не лише здатність 

підприємства розрахуватися по кредиту, але і як його здатність отримати позикові 

кошти. Саме такий підхід до розуміння сутності досліджуваного поняття 

викладено в нормативних документах. Отже, це другий з виділених вище підходів 

до розуміння досліджуваного поняття – підхід з урахуванням можливості й 

доцільності надання кредиту підприємству. Ряд науковців сьогодні також 

дотримується такого підходу при визначенні сутності кредитоспроможності 

підприємства. Так, наприклад, В.В. Бордюг на основі узагальнення та аналізу 

двадцяти визначень вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань оцінки 

кредитоспроможності позичальника робить висновок, що кредитоспроможність – 

це спроможність позичальника залучити позиковий капітал та за конкретних умов 

кредитування в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін 

розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими 

коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності [3, с.114]. 

Таке визначення досить обґрунтоване з наукової точки зору. Але, на наш 

погляд, його недоліком є відсутність вказівки на те, що кредитоспроможність має 

підтверджуватися на основі прогнозування результатів діяльності підприємства.  

В цілому, беручи за основу розглянутий підхід, до ознак кредитоздатності 

підприємства можна віднести наступне: 

1) наявність законних підстав на отримання позики (наявність всіх 

необхідних документів, оформлених на відповідний термін дії ліцензій тощо); 

2) наявність обґрунтованих підстав для отримання позики (наявність 

бізнес-плану, розрахунків по інвестиційному проекту тощо); 

3) відсутність негативної кредитної історії, непогашених проблемних 

кредитів (оскільки її наявність робить практично неможливим отримання кредиту 

на сучасному етапі) тощо; 
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4) задовільний фінансовий стан підприємства, зокрема його достатня 

фінансова стійкість та платоспроможність; 

5) задовільна прогнозна платоспроможність, що розраховується на 

основі умовного положення, що підприємство отримало бажану позику, і свідчить 

про наявність фінансових можливостей підприємства для розрахунку по 

кредитним зобов’язанням у визначених розмірах та у визначені строки. 

Як бачимо, виділені ознаки кредитоздатності підприємства мають певні 

відмінності від прийнятого в наукових джерелах розуміння терміну 

«кредитоспроможність». Зокрема, це стосується необхідності врахування певних 

юридичних характеристик кредитної угоди, а також врахування  деяких аспектів 

діяльності підприємства.  

Так, наприклад, можливість отримання кредиту підприємством залежить від 

термінів його функціонування та наявності, обсягу і якості забезпечення кредиту. 

Вітчизняні банки, зазвичай, неохоче співпрацюють з підприємствами, термін 

діяльності яких менший одного року. На оцінку кредитоспроможності 

підприємства істотно впливає ступінь диверсифікації джерел постачання 

виробничих ресурсів і рівень залежності від тих постачальників, які не можуть 

бути замінені. Постачання будь-якого з компонентів товару підприємства від 

одного постачальника чи ненадійні відносини з такими контрагентами ставлять 

під загрозу виробничу діяльність, а отже, і його спроможність розрахуватися за 

своїми борговими зобов’язаннями. Якісна оцінка кредитоспроможності пов’язана 

з якістю управління, ринковою позицією підприємства, що включає оцінку 

конкурентоспроможності продукції і попиту на неї, віддаленість від постійних 

постачальників та покупців, професійний досвід менеджерів у бізнесі, їх зв’язки та 

репутацію у діловому світі, освіту і технічні знання в конкретній галузі, частоту 

зміни керівництва, її причини та наслідки тощо [3, с.112]. 

Тому всі ці фактори складають ряд умов кредитоздатності підприємства, які 

обов’язково оцінюються кредитною установою при прийнятті рішення щодо 
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видачі комерційного кредиту. Крім того, оцінка кредитоздатності потребує 

необхідності врахування прогнозної платоспроможності. Адже якщо підприємство 

має стійкий фінансовий стан сьогодні, то це ще не дає підстав вважати, що воно 

залишиться платоспроможним в умовах виникнення кредиторської 

заборгованості. Тому, на наш погляд, доцільним є саме врахування прогнозних 

оцінок фінансового стану підприємства.  

Таким чином, беручи до уваги всі виділені вище ознаки, під 

кредитоздатністю підприємства доцільно розуміти наявність у підприємства всіх 

законних та економічно обґрунтованих підстав для отримання позики і 

підтвердженої прогнозними розрахунками можливості погашення зобов’язань по 

цій позиці у встановлені кредитним договором терміни.  
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У статті розглянуто питання диверсифікації, диверсифікації експорту. 

Визначено можливість використання даної стратегії диверсифікації для 

покращення економічних показників підприємств. Доведено, що диверсифікація 

дозволяє реагувати на зміни кон'юнктури ринку та зменшити ризик, який може 

виникати при спеціалізації виробництва. За допомогою стратегії диверсифікації 

підприємства закріплюють свої конкурентні позиції на ринку.  
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Актуальність теми. Глобалізація світових товарних ринків товарних ринків, 

посилення процесів регіональної економічної інтеграції, підвищення рівня торгівлі 

на всіх ринках актуалізують питання вибору стратегії для підприємства, яка 

допоможе досягти поставленої мети та успішно вийти на міжнародні ринки збуту. 

Однією з таких стратегій є диверсифікація товарних потоків. Вона дозволяє 

зменшити ризики при зовнішньоекономічній діяльності, а також розширює коло 

можливостей для підприємств. Використання даної стратегії сприяє стабілізації 

бізнесу та робить його менш вразливим до спадів в тих чи інших галузях, що є 

досить важливим в умовах сьогоднішньої нестабільної економіки.  

Аналіз останнiх досліджень та публікацій. Дослідженням  стратегії 

диверсифікації  підприємства присвячені праці багатьох як вітчизняних, так  і 

іноземних вчених та провідних економістів: І. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, 

А. Аронова, Н. Б. Рудика, Г. Немченко, М. Г. Саєнка, А. В. Бухвалова. 

Виклад основного матеріалу. Основним напрямом руху підприємства до 

основної мети є створення ефективної стратегії. Не існує єдиного поняття щодо 

визначення стратегії та етапів її створення. Кожне підприємство саме обирає 

варіант стратегії, за якою буде рухатися у своїй діяльності. Стратегія є певним 

планом, яким підприємство керується  для досягнення своїх цілей. 

Підприємства різних галузей в умовах глобалізації світової економіки 

проводять диверсифікацію власної господарсько-фінансової діяльності. 

Диверсифікація допомагає фірмам залишатися на свої позиціях за рахунок 

випуску широкого асортименту продукції та послуг, таким чином збитки від 

нерентабельних виробів перекриваються прибутком від інших видів продукції. 

У економічному словнику-довіднику за редакцією Мочерного С.В. 

диверсифікацію визначають як «розширення номенклатури продукції, що 
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виробляється окремими фірмами та об'єднаннями. Диверсифікація виступає у двох 

формах: розширення асортименту товарів, організація нових видів виробництва в 

рамках власної галузі; проникнення у нові галузі та сфери виробництва» [5]. 

Основними складовими процесу диверсифікації ЗЕД є: розробка стратегії, 

реалізація комплексу заходів  у межах стратегії та аналіз ефективності реалізації 

стратегії. Варто зазначити, що процес диверсифікації зовнішньоекономічної 

діяльності має дуже великий часовий лаг. Саме тому аналіз ефективності стратегії 

проводиться періодично. Основним контрольним відрізком є рік. Розглядаючи 

річну звітність, вище керівництво робить висновок про ефективність реалізації 

стратегії в минулому році. Крім того, вносяться деякі корективи за певними 

напрямами зовнішньоекономічної диверсифікації [1]. 

Є.Е. Манохіна наводить таку класифікацію видів диверсифікації: інвестицій, 

продукції, виробництва, економічної діяльності. З поданої класифікації можна 

відзначити сутність цих видів диверсифікації, а також цілі, на які вони спрямовані 

(табл. 1). Основним недоліком такої класифікації можна вважати те, що науковець 

акцентує увагу на видах диверсифікації лише за ознакою об’єкта. 

Таблиця 1 - Види диверсифікації, їх сутність та цілі 

№ Вид 
диверсифікації 

Сутність поняття Ціль 

1. Інвестицій Інвестування у різні сфери 
вкладення на довгострокові та 
короткострокові строки 

Мінімізація витрат в 
результаті змін кон’юктури 

2. Продукції Збільшення кількості видозмін 
наявної продукції 

Утримання вже існуючого 
сегменту ринку 

3. Виробництва Одночасний розвиток пов’язаних 
та непов’язаних між собою видів 
виробництв 

Вихід на нові ринки збуту, 
уникнення ризиків, що є 
можливими через зменшення 
попиту на існуючий вид 
виробництва 

4. Економічної діяльності Активна діяльність суб’єктів 
господарювання за межами 
основного виду діяльності 

Зміцнення позицій на різних 
ринках, забезпечення 
ефективної діяльності 
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Необхідність застосування стратегії диверсифікації може бути в результаті 

порівняння бажаного і можливого рівнів продуктивності й того рівня, що був 

досягнутий у результаті діяльності компанії. Для менш успішних компаній, які не 

планують свої дії на майбутнє, першою ознакою такого розриву показників 

продуктивності найчастіше є скорочення портфеля замовлень або незайняті у 

виробництві потужності. У кожному окремому випадку низка причин 

диверсифікації може відігравати важливу роль, але більш слабкий вплив інших 

причин може в кінцевому підсумку призвести до іншого вирішення проблеми. Всі 

причини диверсифікації викликані одним – підвищити ефективність діяльності 

підприємства не лише в даний момент або в найближчому майбутньому, але і на 

тривалу перспективу [3]. 

Диверсифікація експорту обумовлює формування його ефективності і 

оптимальної структури, розширення асортименту товарів з високим ступенем 

обробки, а також освоєння українськими виробниками та експортерами нових 

ринків товарів, технологій, капіталів і послуг. 

Основними напрямами зовнішньоекономічної диверсифікації є 

диверсифікація закордонних ринків, диверсифікація імпортних закупівель, 

диверсифікація способів виходу на іноземні ринки та диверсифікація асортименту 

продукції. Такі напрями диверсифікації як товарний асортимент та ринки збуту 

дозволяють перерозподілити витрати між видами продукції та іноземними 

ринками, що дає можливість підприємству працювати з прибутком у 

несприятливих умовах цінової кон’юктури [4]. 

Диверсифікація є методом виходу на міжнародний ринок, що має свої як 

позитивні, так і негативні сторони. Позитивними рисами диверсифікації, яка є 

можливою на засадах вкладення частини капіталу в інше підприємство, можна 

вважати незначні затрати часу та фінансових ресурсів, а також отримання досвіду 

та корисної інформації. Негативним є те, що із застосуванням такого методу 



143 

виходу на міжнародний ринок можливим є збільшення підлеглих, що може 

призвести до неефективного управління або зменшення обсягу коштів через 

інвестування в нову галузь. 

Вітчизняні підприємства, здійснюючи підприємницьку діяльність, 

підпадають під ризик кризових явищ. Це такий стан суб’єкта господарювання, що 

характеризується порушеннями у його діяльності внаслідок дії зовнішніх, 

внутрішніх факторів, може привести до його ліквідації. Серед провідних способів 

виходу підприємства із кризи вважають застосування стратегії диверсифікації. Як 

бачимо, диверсифікація діяльності підприємств відіграє важливу роль у системі 

антикризового управління [5]. 

На сьогоднішній день є значно суперечливою глобалізація, оскільки з однієї 

сторони вона сприяє ефективному поєднанню та використанню ресурсів, з іншої – 

активізує конкурентне суперництво, маніпулювання фінансовими та 

інвестиційними ресурсами, тобто викликає певні порушення у функціонуванні 

економіки. Тому, будь-яка країна повинна розробляти та використовувати 

індивідуальні способи, механізми пристосування національної економічної 

системи до сучасних умов теперішнього світу, для якого характерний розвиток 

глобалізаційних процесів. Внаслідок цього диверсифікацію вважають як один із 

способів адаптації підприємств до глобалізованої світової економіки. В умовах 

глобалізації світової економіки з метою активного здійснення своєї діяльності 

значна кількість підприємств прагнуть об’єднувати свої зусилля, можливості, 

переваги у різних галузях. Тому, це має прояв в утворенні відповідних структур: 

концерн, транснаціональна корпорація, конгломерат, фінансово-промислова група 

тощо [2]. 

Висновки. Отже, диверсифікація є складним процесом змін організаційних 

форм розвитку підприємств, який відображає єдність концентрації, спеціалізації 

виробництва і капіталу на кожній зі стадій галузевого розвитку. Вибір стратегії 
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диверсифікації підприємством дасть можливість не залежати від одного 

стратегічного господарського підрозділу чи однієї асортиментної групи. Такі 

напрямки диверсифікації, як товарний асортимент і ринки збуту дозволяють 

перерозподілити витрати між видами продукції та іноземними ринками, що дасть 

можливість підприємству працювати  з прибутком в несприятливих умовах 

цінової кон’юктури. Підприємства з високим рівнем інноваційного 

диверсифікованого розвитку виробництва збільшують обсяги експортно-імпортної 

діяльності країни в цілому. Збільшення обсягу реалізації різноманітних товарів на 

закордонних ринках гарантуватиме стабільність зовнішньої торгівлі в 

майбутньому, розширення кола постачальників імпортної продукції – стабільність 

закупівель. 
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 На сьогоднішній день, за умов постійних змін та пошуку способів 

покращення товарів задля найповнішого задоволення потреб споживачів, 

обґрунтування можливостей збільшення прибутку, особливо актуальним та 

важливим стає завдання управління асортиментом. Власне, це завдання 

реалізується системно шляхом вибудовування та реалізації асортиментної 

політики, яка ставить перед собою за мету забезпечити можливість одержання 

максимального прибутку (а не тільки здійснити визначення конкурентної позиції).  

 За таких умов, управління асортиментом залишається актуальним та 

потребує системного підходу до їх дослідження серед переліку усіх управлінських 

проблем. З огляду на те, що дане питання вимагає опрацювання великого обсягу 

даних стосовно підприємства та його конкурентів, необхідно розглянути певне 

теоретичне підґрунтя поняття асортиментної політики та можливих методів її 

удосконалення. 

 Метою статті є дослідження питання асортиментної політики на 

підприємстві та визначення її особливостей у фармацевтичній галузі.  

 Теоретичними та практичними підходам до асортиментної політики 

присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких: Абрамович І. А., 

Касич А. О., Костюк В. Г., Котвіцька О. О., Троян А. В., Харькова Ж. В., 

Ф. Котлер, М. Портер та інші. 
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З огляду підприємства, асортиментна політика є однією із частин загальної 

політики підприємства, яка покликана для забезпечення розвитку та, відповідно, 

збільшення прибутку підприємства. Тому, на нашу думку, у своїй роботі Касич 

А. О. та Марченко К. О. стверджують, що асортиментна політика повинна 

розглядатись як складова економічної політики підприємства (рис. 1).  При 

формуванні асортиментної політики мають враховуватись чинники не лише 

попиту, а й такі, які витікають з економічної політики. Так як економічна політика 

включає у себе інноваційну й інвестиційну частину, які у свою чергу мають вплив 

на виробництво: сучасність диктує умови, до яких має швидко пристосовуватись 

підприємство, щоб конкурувати з іншими, інновації та інвестиції є рушієм 

прогресу підприємства у цьому розрізі.  

 

Рисунок 1 - Асортиментна політика у загальній системі економічних 

процесів функціонування підприємства [6, с. 4] 

 

Кількісно-якісні характеристики попиту, в тому числі прогнозовані 
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Інноваційна політика 
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Збутова політика Портфель ринків збуту 

Економічна політика підприємства 



147 

Відомо, що виробнича політика, попит ринку та економічна політика 

формують асортиментну політику даного підприємства. Щодо цілей, які 

переслідує власне здійснення асортиментної політики, їх визначає у своїй праці 

Троян А. В. (рис.2). У загальному, порядок формування товарного асортименту 

зводиться до наступних етапів: першим з них є процес дослідження цільових 

ринків, в результаті якого складається профіль цільових ринків; наступним кроком 

формується базовий товарний асортимент підприємства (БТА);  визначаються 

потенційні економічні характеристики товару, який включений в БТА; визнається 

рейтинг товару, який включений в БТА; на завершальному етапі здійснюється 

формування та відбір товарного асортименту (РТА). У процесі планування 

товарного асортименту промислове підприємство керується трьома важливими 

критеріями, які визначають економічну ефективність затвердженого асортименту 

продукції. Це – динаміка обсягів реалізації продукції на ринку, рівень стабільності 

обсягу реалізації і рівень норми й маси прибутку, одержуваного підприємством в 

результаті реалізації. 

Рисунок 2 - Основні цілі асортиментної політики [7, c. 1] 

Формування товарного асортименту може відбуватися з використанням 
різних методик. При чому, у кожному конкретному випадку існує ряд факторів, 
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які вплинуть на вибір однієї з них: масштаби політики збуту, насиченість та 
глибина асортименту, специфіка кінцевого продукту  (рис. 3). Процес виявлення 
потреб споживачів у аналізі методів формування асортименту спрямований на 

виокремлення потреб та вивчення поведінки споживачів. Методи економічного 
аналізу використовуються для математичного моделювання об’єкту дослідження. 
За методикою портфельного аналізу здійснюється дослідження основних 
елементів товарного асортименту, як окремо, так і взаємодії один з одним. окремо 
один від одного. 

Процес формування асортиментної політики відбувається за умов урахування 
ряду факторів, серед яких: стан попиту, очікування споживачів, наявність на 

ринку збуту товарів-аналогів та технологічні можливості підприємства. Це все 
ускладнює процес створення асортиментної політики конкретного підприємства 
через великий масив необхідних даних та постійні зміни у конкурентному 
середовищі та попиті. 

 

Рисунок 3 - Групування методів формування товарного асортименту 

підприємства [1, c. 8] 
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З огляду на це виділяють певні проблеми управління асортиментом, серед 

яких: швидка зміна споживчих потреб, що змушує підприємство здійснювати 

систематичне оновлення власного асортименту і, відповідно, підвищувати 

техніко-технологічні вимоги; відсутність налагодженої системи управління 

асортиментом, що спричиняє виникнення труднощів у прогнозуванні зміни 

попиту; відсутні чіткі критерії, інструменти формування та методики оптимізації 

асортименту; наявність жорсткої конкуренції, що веде до збільшення термінів 

окупності інвестицій у виробництво та просування нової продукції. 

Фармацевтичний ринок є специфічним, окрім того, він постійно 

збільшується, що посилює дію останньої з перерахованих проблем управління 

асортиментом. З даними Державної служби статистики [5] щороку спостерігається 

зростання обсягів споживання продукції даного виробничого сектору (табл. 1). 

Таблиця 1 - Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами економічної діяльності у 2015-2017 роках  

 

Код за 
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2015 2016 2017 

м
лн

.г
рн

 

у 
%

 д
о 

пі
дс
ум

ку
 

м
лн

.г
рн

 

у 
%

 д
о 

пі
дс
ум

ку
 

м
лн

.г
рн

 

у 
%

 д
о 

пі
дс
ум

ку
 

Промисловість B+C+D+Е 1776603,7 100,0 2158030,0 100,0 2625862,7 100,0 

виробництво 
основних 

фармацевтичних 
продуктів і 

фармацевтичних 
препаратів 

21 20295,8 1,1 26060,9 1,2 30175,3 1,1 

  

Бачимо, що в середньому обсяги реалізованої продукції в рік зростають на 

5000 млн. грн. Частка галузі складає 1,1% усієї промисловості. Темпи зростання 

сповільнились при показнику 28,4% у 2015-2016 рр. і 15,8% – у 2016-2017 рр. При 

наявності величезного асортименту лікарських засобів на полицях аптек, 
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виробники повинні відчувати неабиякий тиск конкуренції і планувати свою 

діяльність дуже виважено. Тому, перейдемо до більш детального розгляду поняття 

асортименту у фармацевтичній галузі. Існує декілька понять, які характеризують 

даний асортимент: перше – поняття продуктового асортименту, яке має на увазі 

сукупність асортиментних груп препаратів та/або виробів медичного призначення, 

які пропонуються власне фармацевтичним підприємством; друге – сама 

асортиментна група, ще є сукупністю асортиментних позицій препаратів або 

медичних виробів одного функціонального призначення. 

 Характеризувати асортимент лікарських засобів можна за чотирма 

складовими: шириною (представлена загальною кількістю асортиментних груп), 

глибиною (кількість позицій товару у кожній з груп), насиченістю (загальна 

кількість лікарських засобів, запропонованих споживачу) та гармонійністю 

(наскільки тісний зв’язок асортиментних груп між собою за визначеними 

критеріями). Розглянемо аптечний ринок України для виділення основних 

моментів у проведенні асортиментної політики фармацевтичним підприємством, 

який представлений даними Державної служби статистики [5] та Helicopter View 

аптечного ринку України [4]. 

 Дані огляду свідчать про те, що за грошовою міркою по підсумкам 2018 

року переважають товари імпорту, проте якщо розглядіти фармацевтичний вимір 

у кількісному вимірі, то тут перевагу мають товари вітчизняних виробників (це 

стосується усіх категорій товарів за виключенням медичних виробів). У будь-

якому випадку, закордонні виробники збільшували свою частку на ринку України. 

Також, слід зазначити, що останнім часом на фармацевтичному ринку України 

відбулось зростання вагомої частки дієтичних добавок, на кінець 2018 року їх 

частка у загальному обсязі продажу склала 5,2% у грошовому вимірі, тоді коли у 

2015 році цей показник становив 3,4%. Таким чином, темпи приросту продажу 

даного виду товару вища за середньоринкові показники. Зауважимо, що темп 

приросту фармацевтичних товарів нижчий навіть загалом за приріст цін у галузі 
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охорони здоров’я, тому вважаємо дану товарну групу як найбільш стійку до 

перепаду цін. Якщо, власне, розглядати саме розріз ціни та ринкового попиту, то 

загалом зростає частка препаратів, що коштують достатньо дорого, і як ми 

вказували вище, у грошовому вимірі дані препарати мають більшу вагу. Звідси 

можемо розглядати попит споживача: споживач купує більшу кількість 

вітчизняних ліків, які коштують дешевше, але зрештою витрачає більшу частку 

коштів на дороговартісні імпортні вироби. 

 За даними Helicopter View, ринковими лідерами за обсягом продажу є фірми 

«Фармак», «Артеріум» та «Teva», які входять у 20-ку фармацевтичних 

підприємств за рейтингом огляду.  Асортимент фірми «Фармак» представлений 

248 препаратами, з яких 116 є безрецептурними, 132 – рецептурними, препарати 

фірми поділені на 59 груп за ATC-класифікацією, здійснює експорт у більш ніж 20 

країн світу. Асортимент корпорації «Артеріум» налічує 211 препаратів (сюди 

входять безрецептурні, рецептурні препарати, дієтичні добавки та ветеринарні 

препарати), окрім цього корпорація забезпечує ринок виробами медичного 

призначення, здійснює експорт до 11 країн СНД та у В’єтнам. Щодо компанії 

«Teva», за відсутності конкретних даних, можемо сказати лише те, що її портфель 

нараховує понад 200 генеричних та оригінальних лікарських засобів, які 

застосовуються у більшості ключових терапевтичних напрямів, виробництво 

здійснюється на 80 майданичках у 60 країнах. 

 Беручи до уваги підприємства з меншими ринковими показниками, можемо 

сказати, що найперший показник за яким дані фірми програють конкурентну 

боротьбу з лідерами – вузький асортимент (табл. 2). Як бачимо, асортимент 

підприємства включає лише 32 препарати (перераховані вище, включаючи їх у 

інших формах випуску та їх різновиди), окрім яких  виробляється ще 3 препарати 

за заявою двох інших компаній : Эрсель Фарма Украина, ООО" (Авертид, Емотон) 

та "Беркана+, ООО" (Хлоргексидин). На цьому етапі розглянемо у загальному 

можливі варіанти асортиментних стратегій задля постановки конкретних 
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висновків щодо їх застосування у сфері фармацевтики. Так, Котвіцька А. А. і 

Костюк В. Г. у своїй праці загалом зазначають 4 основні асортименті стратегії [3, 

с. 37]: вузька товарна спеціалізація, товарна диверсифікація, товарна вертикальна 

інтеграція і товарна диференціація. Перша з них є оптимальною для невеликих за 

масштабами підприємств, що здійснюють свою діяльність на вузькому ринковому 

сегменті та мають обмежену сферу збуту. Щодо стратегії диверсифікації, то вона 

призначена для широкого асортименту товарів підприємства, які не пов’язані між 

собою у виробництві. 

Таблиця 2 - Товарний асортимент Спільного українсько-іспанського 

підприємства «Сперко Україна» 

Препарати СУІП "Сперко Україна" 

Педіатрія Дерматологія Гінекологія Протизастудний портфель 

Гемоферон 
Кардонат 

Лактазік Сперко 
Лангіс 

 
 
 
 

Кетодін 
Кремген 
Седасен 
Фенокіт 

 
 
 
 

Гравагін 
Еротекс 

 
 
 
 
 

Агерп 
Антикатарал 

Лангес 
Нокспрей 
Ормакс 
Тос-Май 
Фарисіл 

Фарі-Верде 

  

 Товарна вертикальна інтеграція полягає у розширенні діяльності у рамках 

виробництва готової продукції і має на меті охопити даний процес від етапу 

переробки сировини і до самого збуту готової продукції, що дає зрештою змогу 

збільшити прибуток за рахунок зменшення собівартості виготовленої продукції. 

Остання стратегія диференціації має на меті вирізнити власний товар серед 

конкурентів за рахунок покращення конкретного якісного показника та з тим 

самим забезпеченням кращої упізнаваності серед усього асортименту. 

 Приймаємо до уваги проведений аналіз і позиції лідерів фармацевтичної 

галузі, з чого робимо висновки, що для фармацевтичного підприємства 

необхідною складовою є широкий та глибокий асортимент (до прикладу, 
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порівнюючи СУІП «Сперко Україна», де наявні 32 препарати 4 груп і «Фармак» – 

248 препаратів у 59 групах). Саме тому, вважатимемо необхідними заходи 

відносно розширення даних показників. 

 У напрямку розширення асортименту лікарських засобів можливі декілька 

варіантів дій для конкретного підприємства: насичення асортименту (розробка 

нових препаратів або різновидностей їх лікарських форм до уже існуючих) та 

оновлення асортименту (докорінне вдосконалення препарату або покращення 

зовнішнього оформлення, упаковки, кольорової гами тощо). Окрім 

вищезазначеного, можемо зазначити можливість диверсифікації, модифікації чи 

модернізації. 

 Диверсифікація має на меті розширення активності підприємства шляхом 

виробництва нового виду товару, який не пов’язаний з основним виробництвом. 

Модифікація у фармацевтичній галузі пов’язана з пристосуванням до 

особливостей ринкового сегменту (може проявлятися у вигляді різних форм 

випуску одного препарату). Модернізація полягає у застосуванні сучасних 

технологій та пристосуванні та вдосконаленню відносно сучасних вимог. 

 Крім цього, залежно від ринкового сегменту, підприємство може обирати 

напрямок розширення: наприклад,  підприємство, що займає верхню нішу і 

виробляє дороговартісні препарати, може розширюватись «вниз», тобто 

розповсюджувати свою продукцію і в нижній сегмент; відносно підприємства, яке 

займає нижчий сегмент, прагнення отримати вищі прибутки або темпи росту 

завдяки входженню до вищих сегментів, спонукає до позиціювання себе як 

виробника повної товарної лінії, тобто розширення «вверх»; для виробника 

середнього сегменту можливе прагнення до розширення як «вверх» так і «вниз». 

 Проте, підприємства зазвичай не користуються у своїй діяльності 

конкретною стратегією відносно власного асортименту, а надають перевагу їх 

поєднанню. Що є цілком логічним, з огляду на можливі варіанти дій та їх 

пов’язаність між собою. 
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 Отже, розглянувши особливості асортиментної політики, можемо зробити 

висновок, що вона пов’язана з загальною економічною політикою підприємства і 

повинна розглядатись як її частина. З іншого боку, вона формується під впливом 

ринкового попиту, що ускладнює її управління. Формування товарного 

асортименту включає в себе методи економічного аналізу, портфельного аналізу 

та метод виявлення споживчих переваг, які загалом мають на меті кінцеве 

збільшення прибутку підприємства. Щодо фармацевтичної галузі, то вона щороку 

зростає, при чому має найменший рівень коливання цін. Серед лідерів фірми, що 

характеризуються широким та глибоким асортиментом і надалі шукають шляхи до 

втримання позицій. Фірми, що займають нижчі ніші, мають порівняно малий 

асортимент і, відповідно, обсяг ринку. Серед можливих асортиментних стратегій 

для підприємств кожної з ринкових ніш – нижча, вища, середня (рух «вгору», 

«вниз» чи «в обох напрямках», відповідно). Щодо якісних змін асортименту 

фармацевтичних підприємств, використовуються стратегії оновлення чи 

насичення асортименту, його диверсифікація, модернізація чи модифікація. Проте, 

зазвичай фірми надають перевагу поєднанню декількох стратегій перед єдиною, 

що підвищує їх ефективність. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ФІРМИ У СТВОРЕННІ 

МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Досліджено особливості формування системи корпоративної культури на 

підприємстві, визначено  шляхи та заходи підвищення ефективної взаємодії в 

колективі, сформовано систему діагностики ефективності корпоративної 

культури підприємства, досліджено основні методи її аналізу . 

Ключові слова: імідж підприємства, корпоративна культура підприємства, 

трудовий потенціал підприємства, структура трудового потенціалу, добробут, 

стабільність життя. 

Корпоративна культура є проявом рівня професіоналізму менеджерів 

підприємства і здійснюваних ними бізнес-процесів, що дає можливість створити 

стійку позитивну ділову репутацію в ринковому середовищі. Усі підприємства 

мають певну культуру підприємництва, що склалася в процесі його роботи і 

обумовлює вибір методів ведення бізнесу. 

Обрана підприємством корпоративна культура вимагає від співробітників 

дотримання всіх її принципів. Відповідність співробітника профілю підприємства 
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гармонізує відносини підприємства з навколишнім оточенням, де його поведінка і 

всі дії прогнозовані. Основним прагненням будь-якого працівника підприємства є 

укорінене бажання стабільності життя, що забезпечує добробут. Стабільне 

навколишнє оточення підвищує впевненість у кожному співробітнику і дає 

можливість сконцентрувати кожного з них на роботі, що, у свою чергу, є 

запорукою успішної діяльності підприємства на ринку. Культура не з'являється 

зненацька, вона еволюціонує по мірі того, як люди здобувають нові знання й 

уміння [2]. 

Впровадження нових принципів корпоративної культури на підприємстві 

потребує попередньої оцінки бізнес-відносин з навколишнім середовищем, 

відносин між співробітниками та виявлення їх недоліків. Для аналізу 

корпоративної культури важливо встановити рівень її ефективності у визначений 

період, щоб мати можливість описати стан, до якого потрібно прагнути. 

Таким чином, метою діагностики корпоративної культури є систематична 

інтерпретація існуючих культурних симптомів за допомогою певних інструментів, 

а результатом − візуалізація існуючої корпоративної культури. 

Діагностика корпоративної культури повинна ґрунтуватись на таких 

методологічних принципах, як: 

− науковість (використання досягнень наукових дисциплін, які мають 

своїм об’єктом людину, організації, працю); 

− системністьу сприйнятті об’єктів дослідження та управління; 

− професіоналізм, що передбачає наявність у дослідника специфічного 

досвіду та навичок; 

− визнання підприємства як частини суспільства; 

− гуманізм, що базується на визнанні індивідуума найвищою цінністю. 

Складність та багатогранність поняття корпоративної культури обумовлює 

існування в економічній науці різних тлумачень цього терміну, і, як наслідок, 

відсутність загальноприйнятого підходу до її оцінки [5, c. 248]. 
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Комплексна культурологічна діагностика передбачає таку процедуру: 

− попередній аналіз стану та тенденцій розвитку економічної культури; 

− визначення та формулювання проблем; 

− дослідження проблем, причин їх виникнення, характеру, рушійних сил 

(факторів); 

− висування гіпотез, що визначають імовірні способи розв’я-зання 

проблем; 

− перевірка гіпотез, проведення експериментів; 

− аналіз та інтерпретація результатів експериментів; 

− розробка механізмів реалізації заходів, проведення яких сприяє 

розв’язанню проблем. 

До інструментів діагностикикорпоративної культури, які можна 

застосовувати під час формування вихідної інформації, відносяться: аналіз 

документів, незапланований обхід фірми, анкетування персоналу, спостереження 

засідань, інтерв'ю, експеримент [1, c. 65]. 

При аналізі документівнеобхідно приділити увагу наступним основним 

напрямкам: 

− історія розвитку організації (рекламні проспекти, що містять 

інформацію про історію фірми (наприклад, випущені до ювілею компанії), основні 

цифри, які стали віхами в розвитку компанії); 

− стратегічні документи компанії (сформульовані політика фірми, 

стратегія, кадрова політика, звіти про роботу, протоколи засідань керівництва 

фірми); 

− організаційна структура (організаційні діаграми, приклади посадових 

інструкцій); 

− управління персоналом (кадрова політика, документи по адаптації 

персоналу, програми навчання персоналу, показники плинності та ефективності 

використання персоналу, загальні умови зайнятості на підприємстві); 
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− системи планування і контролю (інструменти планування, річні плани 

і бюджети, звіти); 

− внутрішні і зовнішні системи комунікацій(внутрішні засоби 

інформації, корпоративні видання, рекламні матеріали, приклади оголошень про 

вакансії, результати внутрішньофірмових досліджень, наприклад, соціально-

психологічного клімату, приклади виступів працівників тощо [1, c. 376]. 

Суттєву допомогу при діагностиці корпоративної культури надає 

незапланований обхід фірми. При цьому необхідно звернути увагу на наступні 

організаційно-культурні індикатори: 

− «зовнішність» фірми: будівля (стиль і форма: висота, архітектурний 

стиль, зовнішній вигляд: фасад, розмір і стан вивіски, наявність у ній всіх букв, 

географічне положення: центр міста, околиця і т. д.); оточення (віддаленість від 

основних магістралей, чистота, порядок навколо будівлі, парковка і т. д.); 

- «прохідна»: приміщення для відвідувачів, обстановка: квіти, картини, 

фотографії, реклама, атмосфера очікування; ритуал прийому відвідувачів у фірмі; 

- обхід фірми: супровід (поведінка супроводжуючого: розповідь про традиції 

фірми, гордість за організацію, міміка, глибина в поясненнях специфічних 

проблем організації, корпоративний жаргон, подання відділів і т. д.); 

представлення працівників (ім'я, прізвище, вітання, ведення переговорів «на 

ходу», жарти і т. д.); ставлення до вас (страх, повага, доброта і т. д.); порядок 

екскурсії (показані об'єкти, порядок їх подання, акцент на окремих об'єктах); 

спостереження протягом обходу (логіка розташування кабінетів, атмосфера на 

підприємстві: гумор, соціально-психологічний клімат, стрес); поведінка 

працівників (розмови, заняття під час перерв і т. д.); оснащеність робочих місць 

(засоби комунікації, технічні засоби, кольори, музика і т. д.). 

Наступним інструментом діагностики корпоративної культури виступає 

анкетування персоналу. Головними темами в даному випадку є: основні орієнтації 

фірми, стратегія фірми, сильні і слабкі сторони організації, спільна робота, 

інформація і комунікації, особливості типових співробітників, механізми кар'єри, 

соціально-психологічний клімат, представлення керівництва [4, c. 59]. 
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Наступним важливим інструментом діагностики корпоративної культури є 

спостереження засідань. При цьому бажано сконцентруватися на наступних трьох 

основних моментах: зміст розмови, ритуали і символічний менеджмент, дії 

учасників (хто реєструє учасників, хто з ким розмовляє, хто кого перебиває, хто 

мовчить, хто єхидствує і т. д.) При аналізі ритуалів і символічних дій зазвичай 

відзначають: становище учасників (хто і де сидить по відношенню до керівника), 

порядок ведення наради (вступ, оголошення регламенту і змісту зустрічі), міміка 

учасників, атмосфера наради, наявність конфліктної поведінки, критика, довіра / 

недовіра між учасниками, рольова поведінка. 

Істотний внесок в пізнання корпоративної культури вносить такий метод 

отримання інформації, як інтерв'ю. При визначенні кола осіб, з якими ви будете 

розмовляти, слід звернути увагу на наступні категорії працівників: особи, які 

займають ключові посади в організації, типові «виразники» суспільної думки, 

особи, відповідальні за прийом рекламацій, секретарі, самі «старі» / «молоді» 

співробітники організації, секретар директора, комендант, внутрішній контролер, 

особа, яка виконує саму неприємну роботу в організації [3, c. 94]. 

Крім перерахованих основних інструментів діагностики корпоративної 

культури, можна відзначити і деякі додаткові можливості отримання такого роду 

інформації: опитування клієнтів і постачальників, фотографія робочого дня 

керівників, участь у зборах трудового колективу, групове інтерв'ю, 

експеримент(наприклад, симуляція рекламації). 

Всі наведені інструменти формування вихідної інформації повинні 

забезпечити найбільш повну картину існуючих в організації культурних 

особливостей для можливості застосування певних методів діагностики 

корпоративної культури. 

Зростаюча важливість проблеми вимірювання та оцінки культури організації 

виникає з необхідності проводити зміни, підтримуючи стабільність організації в 

мінливому зовнішньому середовищі. Організаційна культура об'єднує в собі 
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складний, внутрішньозв'язаний, вичерпний та разом із тим не зовсім певний набір 

факторів і може бути визначена як сукупність способів і результатів діяльності 

членів організації. На цей час методи дослідження такого складного явища, як 

культура організації, умовно об'єднують трьома групами: 

1) холістичні – дослідник глибоко занурюється в культуру організації та діє 

як співпричетний спостерігач; 

2) метафоричні – дослідник використовує зразки мови документів, звітності, 

що існують розповідей і бесід, прагнучи виявити відбитки культури; 

3) кількісні – дослідник оцінює безліч точок зору, кожній із яких повинна 

бути приділена увага при оцінці атрибутів культури організації [2, c. 83]. 

Холістичні методи використовують для визначення унікальних атрибутів 

культури, що відображають мислення членів організації. Для порівняння 

організаційних культур різних організацій, а також для визначення зв'язків між 

культурою та іншими аспектами діяльності організації були розроблені кількісні 

методи визначення рівня організаційної культури. Тут з'являється спроба описати 

культуру через набір основних атрибутів, які впливають на неї. На жаль, на 

сьогодні немає певного набору атрибутів, що дозволяють чітко описати й оцінити 

всю різноманітність організаційних культур.  

Аналіз існуючих методик оцінки корпоративної культури дає можливість 

зробити висновок, що переваги й недоліки є у всіх перелічених методів. Так, 

холістичний метод дозволяє отримати найбільш точний опис культури організації, 

виявити вихідні мотиви багатьох вчинків і традицій. Однак усе це вимагає великих 

витрат часу, а безпосередня участь дослідника в житті підприємства – ще й 

доброзичливого ставлення до ідеї оцінки культури з боку працівників, особливо 

керівників. Хоча якісний аналіз багатий деталями, він має, як мінімум, дві слабкі 

сторони: по-перше, атрибути, визначені на одному етапі дослідження можуть 

виявитися непотрібними на іншому, і по-друге, не можна простежити чіткий 

зв'язок між атрибутами культури та їх впливом на продуктивну роботу організації. 



161 

З іншого боку, кількісний метод дозволяє оцінити лише зовнішні прояви, часто не 

вникаючи в істинні причини виникнення відповідної організаційної культури, але 

з його допомогою можна порівнювати культури різних підприємств. Кількісний 

метод відрізняється широтою сфери дослідження, однак будь-які опитування 

бажано проводити з урахуванням особливостей конкретної організації, оскільки 

часто респонденти дають байдужі соціально-бажані відповіді, поки не впаде в око 

натяк саме на їх організацію. 

З іншого боку, кількісний метод дозволяє оцінити лише зовнішні прояви, 

часто не вникаючи в істинні причини виникнення відповідної організаційної 

культури, але з його допомогою можна порівнювати культури різних підприємств. 

Кількісний метод відрізняється широтою сфери дослідження, однак будь-які 

опитування бажано проводити з урахуванням особливостей конкретної 

організації, оскільки часто респонденти дають байдужі соціально-бажані відповіді, 

поки не впаде в око натяк саме на їх організацію [3, c. 240]. 
У концепції аналізування корпоративної культури підприємства відображено 

два види аналізу: теоретично-концептуальний і економічний аналіз. Із погляду 

методології аналізування та фінансове оцінювання корпоративної культури 

доцільно починати тільки після теоретичного осмислення та концептуального 

окреслення самого об’єкту аналізу і визначення його структури, тобто, предметна 

структуризація передує економічному аналізу. 

Корпоративна культура як специфічна категорія є ієрархічно організованою, 

має свою структуру, дослідження якої обумовлене певним рівнем абстракції. 

Предметна структуризація корпоративної культури охоплює комплексну 

характеристику корпоративної культури за такими напрямами: рівні КК, 

причинно-наслідкові зв’язки, які важливі при зміні та розвитку корпоративної 

культури, властивості КК та її типи, роль КК як інструменту управління у системі 

менеджменту. 
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Економічний аналіз відображає вартісну оцінку корпоративної культури, 

процесний підхід до вибору методики аналізування і має комплексний характер  

[1, c. 206]. 

Економічний аналіз корпоративної культури доцільно проводити за такими 

напрямами: аналіз рівня й стану корпоративної культури; аналіз факторів, які 

впливають на формування і розвиток КК; аналіз ефективності корпоративної 

культури; аналіз впливу КК на діяльність підприємства (інноваційний стан, 

конкурентоспроможність, мотиваційну систему, соціально-психологічний клімат, 

відповідальність перед партнерами, розвиток ділових відносин, процеси адаптації, 

корпоративний розвиток, глобалізаційні виклики тощо). 

Схема аналітичного процесу передбачає використання аналітичного 

інструментарію як знаряддя, що забезпечує аналітичні процедури. Сюди можна 

віднести методи аналізу (експертний, аналітичний, статистичний, імітаційне 

моделювання, економіко-логічні, економіко-математичні, евристичні та інші), 

системи показників (логіко-дедуктивні та емпірико-індуктивні). 
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті розглянуто універсальні критерії вибору стратегії, окреслено збутові 

стратегії підприємства, їх еволюцію та доцільність використання в залежності 

від ситуації на підприємстві, вивчено функції управління збутом.  

Ключові слова: збут, збутова стратегія підприємства, канали розподілу, прямий 

канал розподілу, непрямий канал розподілу. 

Ситуація у світі постійно змінюється, у зв'язку з чим виробничим 

підприємствам рік за роком потрібно пристосуватися до нових умов існування, до 

інновацій у сфері маркетингу та збуту зокрема. Функціонування в нестабільному 

зовнішньому середовищі змушує підприємство більше уваги приділяти тим 

факторам, на які воно все ж має вплив, до них в першу чергу відносить стратегія 

підприємства і як його складова – збутова стратегія. Тому вона й потребує 

окремого ретельного вивчення.  

Цілями даної статті є всебічне вивчення збутової стратегії, особливостей її 

обрання, переваг та недоліків.  
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Вивченням проблеми обрання збутової стратегії займалися такі дослідники, 

як Бутова О.В., Глазкова К.О., Гуржій Н.Г., Зозульов О.В., Левченко М., 

Крикавський Є.В., Косар Н.С., Лорві І.Ф., Терент'єва Н.В., Шумкова О.В. та інші.  

На даному етапі, коли ринок перенасичений товарами і споживач має 

можливість вибирати необхідне з-поміж продукції значної кількості виробників, 

перед виробничим підприємством постає питання не лише виготовити продукцію, 

а й забезпечити ефективність її збуту. Збут варто розглядати як одну із складових 

маркетингу. І як писав П. Друкер: «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». Проте, не можна 

сказати, що ці слова нівелюють важливість збуту для виробничого підприємства. 

Щоб довести протилежне, визначимо аспекти, які доводять значимість збуту в 

системі маркетингу загалом. Зокрема, до них можна віднести те, що: 

- обсяги збуту, по суті, є індикатором ефективності збутової стратегії 

підприємства та маркетингу в цілому; 

- підприємство збільшує свої шанси на отримання переваг над конкурентами, 

якщо воно скрупульозно, всесторонньо розглядає питання щодо того, як зробити 

процес купівлі його продукції максимально комфортним та приємним для 

споживачів; 

- за допомогою інформації щодо обсягів збуту кожного конкретного товару 

підприємство отримує інформацію про те, що найбільше/найменше подобається 

споживачам, визначає причини цього (наприклад, за допомогою 

опитувань/анкетувань) та змінює свою стратегію.   

Зважаючи  на  економічну  доцільність  збутової  діяльності  (оскільки  

прибуток  формується  саме під  час  реалізації  товарів),  особливу  увагу  слід 

приділити не лише формуванню  стратегії  збуту  підприємства,  а й забезпеченню 

її узгодженості з  іншими  видами  маркетингових  стратегій, які застосовуються 

підприємством.  Як зазначає у своїй роботі Крикавський Є. В. Необхідно взяти до 

уваги універсальні критерії вибору стратегій, до яких слід віднести [6, с. 358]: 
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-  рівень рентабельності, себто окупність відповідних інвестицій із 

врахуванням доданої вартості;  

-   реальність, себто існування відповідності між наявними ресурсами та 

цілями, яких необхідно досягти, з використанням цих ресурсів; 

- цілісність як відповідність цілей і завдань можливостям створення ефекту 

синергії; 

-  акцептованість як відповідність очікуванням різних груп (до таких груп 

можна віднести працівних, клієнтів, акціонерів тощо);  

- критерій ризику виступає як оцінка ймовірності того, які ризики можуть 

очікувати на підприємство в той чи інший момент;  

- забезпечення конкурентної переваги як співвідношення між витратами та 

результатом формування конкурентної переваги. 

Варто відзначити той факт, що зазвичай цілі збуту є похідними від цілей 

підприємства. Як відомо, головна ціль підприємства – максимізація прибутку, і її 

досягнення можливо за умови врахування таких аспектів збутової політики:  

- оптимального завантаження виробничих потужностей запитами споживачів;  

- раціонального підходу до вибору підприємством каналів збуту;  

- оптимізації сукупних витрат підприємства. Зокрема, при виборі збутової 

стратегії особливу увагу слід приділити витратам на перевезення товару та на 

післяпродажне обслуговування.  

Німецький  дослідник  П.  Вінкельманн  зазначає,  що  управління  збутом  

має  виконувати  чотири основні  функції. До них належать: планування,  

організація,  мотивація  та контроль.  Ці  функції,  як  правило, охоплюють  всі  

види  як  управлінської  діяльності  по  створенню  матеріальних  цінностей,  так  і 

фінансуванню  та  маркетингу [8, с. 130]. Згідно з даними Шумкової О. В. функції 

можна охарактеризувати наступним чином [9, с. 126]:  
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1. Планування як функція управління збутом являє собою процес складання 

планів стосовно різних аспектів збутової політики, а саме: розробки 

перспективних та оперативних планів продажів; постійного аналізу та оцінки 

ринкової кон'юнктури; формування асортиментного плану виробництва, 

орієнтуючись на замовлення покупців; вибору ефективних каналів розподілу та 

руху товару; планування рекламних кампаній та розробку заходів стимулювання 

збутової діяльності; складання кошторисів-витрат по збуту та їх оптимізацію  

[9, с. 126]. Варто пам'ятати і про те, що плани повинні бути досить «гнучкими» та 

коригуватися в залежності від змін в мікро- та мікросередовищі підприємства. 

Особливо це суттєво, якщо підприємство функціонує в країні, де часто змінюється 

законодавче поле та політична обстановка, нестабільна економічна ситуація тощо. 

2. Функція  організації  спрямована  на  забезпечення ефективного 

менеджменту на підприємстві. Для цього керівник повинен уміти правильно 

оцінювати свої можливості, можливості кожного із працівників, потенціал 

підприємства в цілому.  

3. Функція мотивації полягає в заохоченні персоналу до здійснення своєї 

діяльності. Передбачає виникнення у працівників внутрішнього мотиву до праці 

та отримання задоволення від виконаної роботи. Залежить від політики 

підприємства загалом. 

4. Суть функції контролю полягає в тому, що необхідно постійно слідкувати 

за ситуацією на підприємстві та порівнювати, наскільки фактичні результати 

відрізняються від запланованих.  

Проте, збутові функції залежать також і від специфіки  галузі, в якій працює 

підприємство, а також від типу виготовленої продукції. Крім того, доцільно брати 

до уваги особливості реалізації цих функцій кожним виробником, що багато в 

чому визначається такими факторами, як:  

-  асортимент та обсяги виробництва продукції;  
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-  кількість та територіальний розподіл споживачів; 

- чисельність та щільність каналів розподілу;  

- характер і форми організації каналів руху товарів;  

- імідж виробника продукції та його торгової мережі. 

На даний момент споживачі використовують та комбінують велику кількість 

маркетингових каналів задля того, щоб придбати товар, що максимально 

задовольнить їх потреби. Суттєве збільшення кількості маркетингових каналів 

розпочалося ще у 1990 році, коли місця здійснення споживачами покупок почали 

поділятися на реальні та віртуальні. Наведемо види збутових стратегій 

підприємств, що основані безпосередньо на каналах розподілу (табл. 1). 

Таблиця 1 - Види збутових стратегій підприємства [5, с. 124] 

Одноканальна 
(широко 
використовувалася 
до 1970 року) 

Мультиканальна 
(широко 
використовувалася в 
1970-1990 роках) 

Крос-канальна 
(широко 
використовувалася в 
1990-2010 роках) 

Омніканальна 
(з 2010 року) 

Канал продажів 
використовується 
один: 
офлайн/онлайн. 
Таким чином, вибір 
споживачем каналу 
дуже обмежений.  

Використовуються 
різні канали 
розподіду, проте 
зв'язок між ними 
відсутній. Таким 
чином, у кожному 
каналі свій досвід 
спілкування із 
споживачами, свої 
принципи 
обслуговування, свої 
дизайн та 
архітектура.  

Різні канали 
розподілу. Приблизно 
однаковий досвід 
роботи з клієнтами. 
Процес  єдності та 
цілісності  процесу 
покупки  споживачем 
буде  розриватися, 
при  виборі іншого 
каналу. 

Різні канали розподілу. 
Ідеальна синхронізація 
набутого досвіду 
обслуговування 
споживача. 
Нерозривність  процесу 
покупки  споживачем, 
при  бажанні  змінити 
канал покупки або 
засобу здійснення 
покупки.  

Зазначимо також, що залежно від каналу збуту існує розподіл на прямі канали 

збуту (себто, коли виробник самостійно реалізовує свою продукцію) та 

опосередковані (коли збут відбувається із залученням посередників). Обидва 

варіанти мають свої переваги і недоліки (табл 2).  
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Таблиця 2 - Переваги та недоліки прямого та опосередкованого каналу 

збуту (розроблено автором на основі [6, с. 359]) 

На основі наведеної інформації підприємство може визначити для себе 

підходящий канал розподілу або ж обрати комбінований варіант. Проте, час від 

часу збутову стратегію потрібно змінювати, орієнтуючись на нові тенденції на 

ринку.  

 Переваги  Недоліки 
Прямий збут 1. Реалізація товарів здійснюється 

великими партіями.  
2. Відсутність витрат на послуги 
посередника.  
3. Дозволяє підтримувати 
безпосередній контакт зі споживачем.  
4. Дозволяє проводити 
позиціонування товару так, як вважає за 
потрібне безпосередньо виробник.  
5. Відсутність торговельної 
націнки для посередників. 

1. Необхідні значні витрати 
на налагодження каналів 
прямого збуту.  
2. Необхідні кошти на 
ретельне вивчення ринку, 
інакше може виникнути 
необхідність в зміні підходу до 
розподілу.  

Опосередкований 
збут 

1. Економія коштів в тому 
випадку, якщо підприємство має велику 
кількість дрібних/середніх клієнтів, які 
розосереджені на значній території.  
2. У виробника може не вистачити 
коштів на налагодження прямого збуту, 
тому що це досить складний процес, 
проте опосередкований збут потребує 
меншої кількості витрат. 
3. Збільшуються ринки та обсяги 
продажів.  

1. Посередники можуть 
позиціонувати товар не так, як 
того хотілося б виробникові.  
2. Витрати на послуги 
посередника.  
3. Можливий 
непрофесіоналізм посередника.  
4. Необхідність ретельно 
вивчення можливих 
посередників та їх умов, щоб 
забезпечити найкращі умови 
реалізації свого товару.   
5. Зниження контролю за 
збутом. 
6. Послаблення зв'язків зі 
споживачами продукції.  
7. Такий канал не можна 
застосувати при складному 
технологічному виробництві 
(себто коли підприємство-
виробник займається також 
монтажем). 
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У своїй праці К.О. Глазкова зазначає, що навіть якщо на підприємстві не 

виникає значних проблем зі збутом, себто збутова система добре налагоджена та 

дозволяє отримувати хороший результат, все одно необхідно працювати над 

пошуком шляхів удосконалення збутової політики. Така необхідність виникає вже 

тому, що на сучасному етапі світ постійно змінюється, а збутові стратегії 

ускладнюються. Споживач стає більш вимогливим, а тому для виживання в 

ринкових умовах необхідно виготовляти те, що продається, а не продавати те, що 

виготовляється [2, с. 106]. Таким чином, товаровиробник, який ставить за мету 

максимізацію прибутку, мусить дослухатися до потреб своїх споживачів, більше 

того – він повинен подбати про те, щоб процес купівлі товару був для них 

комфортним та доступним. 

Ще одним важливим моментом, на якому наголошує в своїй статті Зозульов 

О. В., є те, що  стратегія  збутової  діяльності має бути оптимальною. Вона 

повинна  базуватись  на  взаємодії  маркетингу,  логістики  та  фінансів, щоб  

мінімізувати  конфлікти  між  даними  підрозділами, які можуть виникати у зв'язку 

з тим, що між різними підрозділами підприємства можуть ставитись 

взаємовиключні цілі.   

Таким чином, до головних цілей системи збуту можна віднести наступні: 1)  з  

точки  зору  фінансів  –  це  підвищення  прибутковості  та рентабельності  

підприємства  в  цілому  та  окремих  видів  продукції зокрема; 2)  з  точки  зору  

маркетингу  –  це  максимальне  задоволення потреб  споживачів  на  основі  

формування  оптимального асортименту,  встановлення  цін  та  розробки 

ефективної комунікаційної  політики; 3)  з  точки  зору  логістики  –  це  

обслуговування  клієнтів  на основі  фізичного  розподілу  продукції  в  чітко  

визначений  час  і в чітко визначеному місці [7, с. 172]. 

Отже, на основі викладеного вище матеріалу, можемо зробити висновок, що 

збутова стратегія дуже важлива для підприємства, оскільки саме обсяги збуту 

можуть виявити існуючі проблеми, а також продемонструвати, які з товарів 
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користуються  найбільшою популярністю та за рахунок яких можна 

максимізувати прибуток. Тут знову ж таки можна застосувати закон Паретто: 20% 

найменувань товару приносять 80% прибутку. Зважаючи на переваги та недоліки 

каналів розподілу (прямий, опосередкований, комбінований) підприємство може 

обрати найбільш підходящий, таким чином максимізувавши ефект від своєї 

діяльності та окресливши форму взаємодії зі своїми безпосередніми споживачами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ МАСШТАБІВ ЕКСПОРТНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто основні питання щодо різноманітних шляхів удосконалення 

експортної політики підприємства, стратегій розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків підприємства та організації експортної діяльності підприємства. Більшу 

увагу було звернуто на такі поняття, як: експорт, експортна та імпортна 

діяльність, міжнародні відносини та стан ефективності від експортної 

діяльності.  Автором аналізується сучасний стан експортного соціально-

економічного потенціалу.  Виявлено передумови та сформульовано принципи 

становлення та нарощування експортного потенціалу в сучасних умовах. 

Доведена необхідність регулювання та координування ролі держави в розвитку 

експортного потенціалу, проведення економічних, валютнофінансових заходів 

стимулювання експорту.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, ефективність, 

експортна та імпортна діяльність, виробництво, управління, зовнішнє 

середовище. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сучасна економічна 

ситуація, яка пов’язана з активним розвитком ринкових відносин, потребує нових 

підходів до планування діяльності підприємств, особливо здійснення операцій на 

зовнішніх ринках. Особливо це стосується підприємств, що здійснюють експортну 

діяльність. Необхідність вирішення порушених питань потребує розроблення 

науково-практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами експортно-

орієнтованого підприємства.   
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Метою статті є розробка програми заходів щодо ефективного управління 

розвитком експортної діяльності підприємства, яка базується на створенні 

ефективної експортної стратегії до нових ринків, яка в найближчі роки буде 

приносити додатковий прибуток підприємству, шляхом ефективного формування 

та вибору портфелю брендів, з метою зміцнення та підвищення експортного 

потенціалу підприємства. 

Аналіз останнiх досліджень та публікацій. Значний  внесок у розробку 

теоретичних і методологічних основ розвитку експортного потенціалу 

підприємств зробили такі зарубіжні вчені як: Ансофф І., Грайпл Е., Енгельхарт Д., 

Куінн Дж., Ліндерт П., Харрод Р. Цьому питанню присвячені праці і вітчизняних 

науковців: Гудзя Ю. Ф., Тюхи І. В., Наливайко Н. М., Лапіна О. В., Залізнюк В. П.  

Незважаючи на значний обсяг напрацювань у зазначеній сфері, науковцями 

порушуються, в основному, питання щодо проблематики формування та 

використання експортного потенціалу підприємств, вказується на необхідність 

підвищення ефективності цих процесів, але не пропонуються шляхи, методи та 

інструментарій для розв’язання існуючих геополітичних проблем, пов’язаних з 

переорієнтації експортного потенціалу. Це визначає актуальність обраної теми й 

спонукає до подальших досліджень вищезазначених питань. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні пріоритети зовнішньої політики 

України пройшли довгий процес формування у доволі складних міжнародних 

умовах, коли наша держава на зорі незалежності була змушена доводити свою 

здатність бути гідним гравцем на міжнародній арені, завойовувати авторитет в 

міжнародних організаціях, захищати власні інтереси у зовнішньополітичній сфері. 

Вихід на нові ринки надає нові можливості не тільки самими підприємствам, але й 

позитивно позначається на стані економіки України. Підвищення кількості 

підприємств, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність підвищить надходження 

валюти в країну, валовий національний продукт, податкові надходження до 

бюджету та сприятиме створенню нових робочих місць. 
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Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це сфера господарської 

діяльності, пов’язана з міжнародною, виробничою і науковотехнічною 

кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на 

зовнішній ринок. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є частиною 

загальної діяльності, а отже, взаємопов’язаною з нею і мотивованою 

підприємством. 

Основни розвитку ЗЕД: 

1) розширения ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою 

збільшення прибутку; 

2) закупівля необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій 

та устаткування; 

3) упровадження іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, 

зміцнення експортного потенціалу та конкурентних позицій на міжнародних 

товарних ринках. 

 Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є 

важливою умовою її економічного зростання [6, ст. 248]. 

Аналіз стану експорту в Україні за останні роки свідчить про те, що 

донедавна спостерігалась чітка тенденція скорочення обсягів експорту 

українських товарів на світовий ринок, що викликано низькою 

конкурентоспроможністю українських товарів, непрозорістю системи стимулів 

розвитку експортних галузей (табл.1) та (рис. 1). Відсутність належного 

ресурсного забезпечення країни, велике технологічне відставання від розвинених 

країн та низький рівень доходу робить дешеву робочу силу єдиним джерелом 

конкурентних переваг, що не є перспективним у довгостроковому плані. 
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Розглядаючи дані про структуру валового внутрішнього продукту України за 

кінцевим використанням, можна побачити і динаміку співвідношення експорту та 

імпорту України за останні роки [1]. 

Таблиця 1 - Зовнішньоторговельний баланс України з 2005 по 2018 (млн. 

грн.) 

Зовнішньоторговельний баланс України з 2005 по 2018 (млн. грн.) 
Номінальний ВВП експорт  імпорт  

сальдо 
за рік товарів та послуг товарів та послуг 

  % ВВП % ВВП % ВВП
2005 441452 227252 51,5 -223555 -50,6 -3697 0,8
2006 544153 253707 46,6 -269200 -49,5 -15493 -2,8
2007 720731 323205 44,8 -364373 -50,6 -41168 -5,7
2008 948056 444859 46,9 -520588 -54,9 -75729 -8
2009 913345 423564 46,4 -438860 -48 -15296 -1,7
2010 1082569 549365 50,7 -580944 -53,7 -31579 -2,9
2011 1316600 707953 53,8 -779028 -59,2 -71075 -5,4
2012 1408889 717347 50,9 -835394 -59,3 -118047 -8,4
2013 1454931 681899 46,9 -805662 -55,4 -123763 -8,5
2014 1566728 770121 49,2 -834133 -53,2 -64012 -4,1
2015 1979458 1044541 52,8 -1084016 -54,8 -39475 -2
2016 2383182 1174625 49,3 -1323127 -55,5 -148502 -6,2
2017 2982920 1430230 47,9 -1618749 -54,3 -188519 -6,3
2018 3558706 1608890 45,2 -1914893 -53,8 -306003 -8,6
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [1] 

 

З табл. 1 та з рис. 1 можна побачити негативну динаміку зміни обсягів 

експорту та імпорту у наведених роках. Найбільш значний спад простежується у 

2014 році. Це безпосередньо пов'язано з тим, що у статистичних даних наведеного 

року не враховано тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя, а у наступних роках і частини зони проведення антитерористичної 

операції. Слід також зазначити, що у абсолютному вимірі обсяг експорту та 

імпорту у 2016 р. скоротився майже у два рази у порівнянні з 2012 р. Причиною 

цього є відповідне зниження курсу української гривні майже у три рази.  
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Рисунок 1 - Зовнішньоторговельний баланс України з 2005 по 2018 (млн. грн.) 

Джерело: розраховано та побудовано автом на основі даних [1] 

 

Вочевидь, разом із зростанням обсягів експортно-імпортних операцій, імпорт 

в Україну в останні роки хронічно випереджає експорт, а їх різниця сягає часом 

8% ВВП. Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і 

прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими 

партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, 

суверенітету та захисту територіальної цілісності України [7]. Зовнішня політика 

держави є експортоорієнтованою, отже основою здійснення ЗЕД має бути якісне 

та кількісне нарощення обсягів експорту. На жаль, виходячи з даних, наведених у 

табл.1, даний показник щорічно зменшується. Позитивним є пропорційне 

зменшення обсягів імпорту. 

З наведеного рисунку 2 видно, що лише у 2015 р. спостерігалося 

перевищення експорту над імпортом. Це є позитивним фактом, алепричини даного 

явища є вкрай несприятливими для соціально-економічного стану держави. 

Насамперед, це неспроможність населення України придбавати споживчі товари, 

які імпортуються, що пов’язано з пониженням курсу гривні без відповідного 

підвищення доходів громадян. 
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В умовах ринкової економіки успіх зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства і стійке фінансове положення залежить від багатьох чинників. Один 

із них − це висока конкурентноздатність виробів, що випускаються. Для 

досягнення цієї мети необхідно постійно удосконалювати якість продукції, 

відповідно до сучасних вимог. 

Розглянемо показник торговельного сальдо у наведених роках (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Торговельне сальдо України у 2012-2018 рр., (млн. грн. США) 

Джерело: розраховано та побудовано автом на основі даних [1] 

 

В умовах ринкової економіки успіх зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства і стійке фінансове положення залежить від багатьох чинників. Один 

із них − це висока конкурентноздатність виробів, що випускаються. Для 

досягнення цієї мети необхідно постійно удосконалювати якість продукції, 

відповідно до сучасних вимог. 

 Довгострокове прогнозування обсягу виробництва, характеру потреб, 

технічного рівня і якості продукції повинні бути спрямовані на: виявлення 

можливих вимог до асортименту і якості виробів на перспективний період їхнього 

виробництва і споживання; визначення науково-технічних і економічних 

можливостей задоволення вимог споживача; встановлення асортименту і 

показників якості при розробленні перспективних видів продукції. [4] 
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 Одним із засобів досягнення основної мети − економічного зростання 

підприємства в довгостроковій перспективі − є підвищення ефективності ЗЕД 

підприємства. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 

зовнішньому ринку потрібна стратегія зовнішньоекономічної діяльності, тобто 

єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства та 

ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. 

Для повноцінного входження України до світового господарства потрібна не 

безконтрольна лібералізація зовнішньої торгівлі, як це було в попередні роки, а 

регульований з боку держави процес відкриття вітчизняного ринку, доповнений 

Цілеспрямованою політикою захисту вітчизняних виробників і споживачів та 

наближення до світових норм і стандартів. Ключове завдання 

зовнішньоекономічної стратегії − забезпечення відповідно до світових стандартів 

та критеріїв оптимальних параметрів відкритості української економіки, 

дотримання яких сприятиме економічній безпеці держави, забезпечуватиме 

тісніше поєднання внутрішньої та зовнішньої економічної політики [4]. 

Важливим напрямком покращання ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності є обмеження імпортної залежності країни. Серед пріоритетних 

напрямів оптимізації розвитку імпортної діяльності в Україні є такі: 

1) застосування антидемпінгових та компенсаційних мит, товарних квот із 

метою захисту вітчизняних виробників (перегляд умов імпорту продукції, що 

відповідає стратегічним засадам модернізації економіки та має потенціал для 

наступного розширення експортної пропозиції, запровадження нетарифного 

регулювання імпорту з метою обмеження доступу на українські ринки 

конкуруючої продукції за демпінговими цінами, боротьба з тіньовою імпортною 

діяльністю) відповідно до норм ГАТТ/СОТ;  

2) лібералізація імпорту як захід сприяння експорту та посилення 

конкурентоспроможності (оптимізація імпорту сировини та комплектуючих, що 

застосовується для виробництва готової продукції);  
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3) запровадження заходів щодо диверсифікації географічної структури 

енергетичного імпорту з метою підвищення рівня безпеки і стабільності 

внутрішнього ринку;  

4) підвищення рівня прозорості та конкуренції у сфері державних закупівель 

(шляхом використання підходів до організації та проведення тендерів). [3, ст. 100] 

Експорт є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок. Застосовуючи 

стратегію експорту, підприємство виготовляє свої товари у власній країні, 

пропонуючи їх на експорт у модифікованому або в немодифікованому вигляді. 

Переваги цього способу: 

1) потребує мінімальних змін у товарному асортименті підприємства, його 

структурі; 

2) потребує мінімальних інвестиційних витрат та поточних грошових 

зобов'язань; 

3) забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та легкість виходу. 

Слід відмітити тенденції до росту прямого методу в організації міжнародної 

торгівлі, що пов’язано з активним розвитком мережі Інтернет і електронної 

торгівлі, а також зі збільшенням частки в світовій торгівлі наукоємної, складної та 

унікальної продукції, яка потребує безпосередніх контактів виробника і кінцевого 

споживача [4]. 

Аналіз визначень поняття «експортний потенціал» дозволяє зробити наступні 

висновки: по-перше експортний потенціал країни складається з експортних 

потенціалів окремих галузей, а експортний потенціал галузі – з експортних 

потенціалів окремих підприємств; по-друге, експортний потенціал об’єктивно 

пов'язаний з конкурентоспроможністю продукції, призначеної для реалізації на 

світовому ринку [2, cт. 88]. 

Для визначення характеристик експортного потенціалу підприємства у 

залежності від підходів до його формування в сучасній економічній літературі 

використовуються різні терміни: ефективний, конкурентоспроможний, 
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стратегічний, адаптивний тощо. Головною характеристикою експортного 

потенціалу підприємства є його ефективність. Ефективність експортного 

потенціалу підприємства відображає:  

1) здатність підприємства до виживання, збереження його як цілісної 

системи технікотехнологічних, економічних, організаційних, соціальних та інших 

елементів за рахунок як внутрішніх сил, так і додаткової «енергії» із зовнішнього 

середовища. 

2) адаптаційну здатність підприємства до вимог зовнішнього середовища у 

ринковопродуктовому, технологічному, просторово-часовому та інших вимірах.  

3) економічну раціональність (доходність) циклу «ресурси- трансформація-

готові вироби».  

4) конкурентну позицію підприємства на релевантному зовнішньому ринку – 

конкурентоспроможність підприємства [5, c. 100-101]. 

Міжнародна торгівля є одним з найважливіших показників глобалізації, в 

тому числі глобалізації виробництва та реалізації товарів та послуг. Рівень 

інтегрованості країни до міжнародного товарообміну традиційно вимірювався: 

1) часткою експорту та імпорту у ВВП (експортна та імпортна квоти); 

2) пропорцією імпорту в кінцевому споживанні товарів та послуг; 

3) часткою експорту в доданій вартості. 

Експортно-імпортні операції здійснюються з різними цілями, що обумовлює 

їх розмаїття в зовнішньоекономічній діяльності. Підприємства, здійснюючи 

експортно-імпортні операції, повинні враховувати вплив чинників: 

1) зовнішні ринки пред’являють більш високі вимоги до товарів, їх 

упаковки, сервісу, реклами тощо; 

2) постійне вивчення більшої кількості інформації з різних джерел; 

3) гнучке використання комплексу маркетингових методів; 

4) збутової організації, вибору і використання різних методів стимулювання 

збуту, реклами тощо; 
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5) вимоги та особливості діючого законодавства, міжнародні            правила 

[6, cт. 247]. 

Розвиток експортної діяльності будь-якого підприємства залежить від 

конкурентоспроможності його продукції. 

 Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка 

виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по 

ступеню задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності 

виробничої діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує 

можливості і динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції. 

Проблеми підвищення конкурентоспроможності вкрай важливі і актуальні 

для переважної більшості виробничих підприємств. Передумовою для завоювання 

сильних ринкових позицій є можливості зниження виробничих і збутових витрат з 

відповідною оптимізацією цінової політики [4]. 

Висновки. Послідовна реалізація заходів з розвитку механізмів підтримки 

експорту дозволить перейти до більш ефективної експортної політики, 

орієнтованої на активне використання можливостей зовнішніх ринків і діяльності 

на них українських експортерів. Відмічено, що конкурентоспроможність 

підприємства – це відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку 

даної фірми від розвитку конкурентних фірм по ступеню задоволення своїми 

товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності. Зауважено, що 

Міжнародна торгівля є одним з найважливіших показників глобалізації, в тому 

числі глобалізації виробництва та реалізації товарів та послуг. Для формування 

конкурентоспроможного експортного потенціалу, та досягнення провідних 

позицій серед конкурентів необхідно дослідити всі фактори впливу, врахувати 

навіть не примітні на перший погляд перешкоди. Щодо сприяння просування 

вітчизняної продукції на зовнішні ринки, потрібно запровадити також наступні 

заходи: розвивати консультативні послуги для експортерів; створити системи 

ринкової інформації, ознайомитися із закордонною практикою відносно підтримки 

експорту сільськогосподарської продукції і продовольства, а також вивчити 

внутрішню діяльність щодо підтримки експорту. 
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 Визначено економічну сутність диверсифікації експорту  підприємства, 

визначено основні підходи до її трактування в сучасних умовах. Відображено 

позицію науковців щодо ролі диверсифікації у розвитку підприємства. Визначено 

вплив диверсифікації  на загальний рівень фінансової стабільності підприємства. 
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Суб’єкти господарювання в процесі здійснення господарської діяльності 

стикаються з змінами  зовнішнього середовища, причинами виникненням яких є 

НТР, розвиток світової глобалізації, підвищення рівня конкуренції, тому і 

прагнуть впроваджувати ефективні способи розвитку.  Саме диверсифікація є 

одним з таких способів. Впровадження диверсифікації на підприємствах дає  

переваг, серед яких: підвищення рівня конкурентоспроможності на внутрішньому 

і зовнішньому ринках, інноваційного розвитку, підвищення рівня ефективності 

функціонування в умовах ринкової економіки.  

Поняття диверсифікації на сьогоднішній день є неоднозначним. Під ним вчені 

розуміють різні процеси, акцентуючи увагу лише на якусь одну сторону цього 

явища.  

Одна група дослідників під диверсифікацією розуміє процес поглиблення  

асортименту продукції, послуг, а також  шляхом провадження технічних, 

технологічних рішень вихід за межі  основного виду діяльності. Крім того, 

науковці розкриває сутність поняття через дослідження передумов, мотивів, цілей 

вказаного економічного явища. Основними передумовами здійснення 

диверсифікації діяльності на підприємствах є зменшення прибутку в основному 

виробництві, зміна потреб ринку, неефективна система оподаткування, розвиток 

науково- технічного прогресу. У дослідженнях науковців прослідковується те, що 

застосування техніко-технологічного підходу, тобто впровадження нових 

устаткувань, технологій на підприємствах, дасть змогу використовувати 

диверсифікацію діяльності на підприємстві [1; 3; 4]. 

Диверсифікацію розглядають як стратегічну орієнтацію підприємства, що 

включає комплекс заходів (аналітичних, організаційних, контролюючих), 

націлених на формування відповідних напрямів діяльності підприємств. Для 

уникнення ризику, що є характерним для диверсифікації, важливим є сформувати 

ефективну сукупність напрямів діяльності організацій [2]. 
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Інша група авторів стверджує, що саме диверсифікаціє є  основним 

напрямком  розвитку, який допоможе підприємству відкривати для себе неосвоєні 

сфери діяльності. Для того щоб, даний напрям розвитку був ефективним, 

необхідно бути конкурентоспроможним, тобто  потрібно здійснювати 

маркетингові дослідження, аналізувати економічні ризики.. Причинами до 

впровадження диверсифікації виступають зміни потреб ринку, зменшення або 

неотримання прибутку від основного виробництва, неповне використання 

ресурсів, зростання конкуренції. Використання диверсифікації на підприємстві 

дасть змогу отримувати ряд переваг, наприклад, постійно отримувати доходи, 

адаптуватись до потреб ринку, зменшувати ризики, використовувати наявні 

резерви [7]. Вищенаведене трактування акцентоване на взаємозв’язку 

диверсифікації та інновацій. Крім того, недостатньо розглянуто умови 

забезпечення ефективності цього вектору розвитку.  

Процес диверсифікації  являє собою діяльність менеджерів, яка здійснюється 

поетапно. Менеджери зайняті перерозподілом ресурсів, зміною організаційної 

структури організації для того, щоб отримати економічний ефект. Було виявлено 

наступні об’єкти процесу диверсифікації: етапи, пов’язані із забезпеченням 

організаційного порядку, та реінжиніринг бізнес-процесів.. Саме постановка, 

діагностика завдання та проектне управління, на думку автора, є ключовими 

методами реалізації  процесу диверсифікації [4]. Як бачимо автор зосереджений на 

визначенні диверсифікації як процесу і реалізується лише на управлінському рівні. 

Іноді визначають диверсифікацію як шлях  виходу на міжнародний ринок 

(через придбання вже існуючого бізнесу), окреслюючи при цьому її позитивні і 

негативні риси. Позитивними рисами диверсифікації, яка є можливою  на засадах 

вкладення частини капіталу в інше підприємство, можна вважати відсутність 

значних затрат часу, фінансових коштів на впровадження нового виробництва, 

отримання досвіду. Проте, з іншої сторони результатами такого методу 
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проникнення на міжнародний ринок як диверсифікація можуть бути збільшення 

кількості підлеглих, зумовлюючи неефективне управління, певна невизначеність 

стосовно прибутковості нового бізнесу, зменшення обсягу оборотних коштів через 

інвестування в новий вид діяльності [3].  

Диверсифікація дає змогу підприємству відкрити для себе нові ринки, а для 

того, щоб набувати конкурентних переваг на вже освоєних ринках, можуть 

застосовувати нові технології. В результаті досліджень Ансофф І. з'ясував, що 

диверсифікація є важливою для підприємства, оскільки дає змогу розподіляти і 

зменшувати ризики бізнес- портфелю, використовувати нові технології на нових 

ринках. До основних мотивів прийняття рішення щодо диверсифікації належить: 

збільшення суми прибутку, підвищення рівня конкурентностпроможності, 

відкриття нових сфер діяльності. Крім того, Майкл Портер зазначив три основні 

критерії диверсифікації: привабливості; витрати, пов’язані із входженням у новий 

бізнес; взаємної вигоди. Відповідно до критерію привабливості підприємство 

зобов’язане диверсифікувати свою діяльність у галузь, що є прибутковою. 

Наступний критерій – витрати, пов’язані із входженням у новий бізнес – свідчить, 

що сума витрат на входження у нову галузь не повинна призводити до 

капіталізації майбутніх доходів, а також підприємству важливо пам’ятати про те, 

що найбільш приваблива галузь вимагає значних витрат на входження у неї. 

Критерій взаємної вигоди показує, що диверсифікація є вигідною для обох сторін, 

тобто для новоутвореного підрозділу і для компанії, яка його створила [1].  

Окремі науковці розкривають диверсифікацію як рису, яка є  є характерною 

для тих підприємств, які здатні реалізувати свої нові можливості у нових сферах 

діяльності. Тобто, керівництво підприємств приймає рішення щодо 

диверсифікації, опираючись  на економічні, фінансові, техніко-технологічні, 

соціальні причини. Саме диверсифікація розкриває нові можливості перед 

компаніями, це проявляється насамперед у  розподілі ризиків між різними 
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напрямами діяльності, виходом на нові ринки збуту, створенням нових робочих 

мість, збереженням наявного трудового і ресурсного потенціалу, розробкою 

альтернативних варіантів використання ресурсів, забезпеченні фінансової 

стабільності[13]. Такий підхід виключає можливість реалізування диверсифікації 

на підприємствах, які не мають відповідно сформованого потенціалу.  

Семенов Г.А., Кременчутська Ю.Р. тлумачать диверсифікацією як низку 

заходів, які є залежними один від одного, для для уникнення залежності від 

одного господарського підрозділу та асортиментної групи. Іншиси словами, якщо 

підприємство здійснює свою господарську діяльність в нових галузях, вважається, 

що підприємство є інноватором,  то диверсифікація є припустимою для 

підприємства. Важливо зазначити фактори, які впливають на вибір диверсифікації: 

насичення ринку, старіння товару, можливість проникнути на світові ринки, 

реформувати кадровий потенціал, інвестувати отримані кошти від основного виду 

діяльності в нові сфери бізнесу, забезпечуючи їх прибутковість, тощо.  

Слід не забувати, що трактування диверсифікації ґрунтується на системному 

підході. Підприємства завжди стоять перед вибором чи диверсифікувати свою 

діяльність, чи сконцентруватись на певному напрямку діяльності. Проте, навіть 

при диверсифікованій діяльності є відповідний напрям діяльності, який 

характеризується найбільшою дохідністю порівняно із іншими. 

Ще одна група авторів ототожнює диверсифікацію з своєрідним 

інструментом стратегічного менеджменту для підприємств, мета якого полягає у  

забезпечення стабільності в соціально-економічному просторі і часі. Крім того, 

автор виділяє  дві групи мотивів диверсифікації діяльності підприємств: 

наступальні та оборонні. Відповідно до наступальних мотивів для компанії в 

умовах зменшення прибутковості основного виробництва, нерівномірного 

розвитку галузей економіки і науково-технічного прогресу, прагнення освоїти нові 

ринки, закріпити позиції на вже освоєних ринках, диверсифікація є необхідною 
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для досягнення  економічної стійкості. Оборонні мотиви показують, що компанії 

диверсифікують свою діяльність з метою захистити себе від конкурентів, 

зменшити нестабільність, розподілити ризики, змінити неефективний вид 

діяльності [1; 3; 6].  

Відповідно до фінансової позиції в умовах диверсифікації підприємства 

використовують широкий спектр фінансових інструментів для запобігання 

ризиків, що є характерними для господарської діяльності. Щодо інвестиційної 

позиції, то підприємства диверсифікують інвестиційні капітальні вкладення у  

різні види цінних паперів, мінімізуючи при цьому портфельний інвестиційний 

ризик. 

Впровадження диверсифікації на підприємствах має досить позитиві 

наслідки. Йдеться, насамперед, про використання ефективного комплексу 

управління, з метою мінімізації управлінським витрат, налагодження ділової 

комунікації, надійне інформаційне забезпечення, удосконалення якісних, 

маркетингових, збутових характеристик товару. Важливо зазначити, що 

диверсифікувати діяльність необхідно на умові врахування наявного стратегічного 

потенціалу і спрямувати на одержання визначених економічних та технологічних 

результатів. 

Диверсифікація є корисною для підприємства і для споживача. Саме завдяки 

диверсифікації виробництва підприємство може мінімізувати ризики, 

нормалізувати своє економічне положення через впровадження нових видів 

товару, У свою чергу, корисність диверсифікації для споживача полягає у 

задоволенні його потреб якісною продукцією [58]. 

На основі досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців та аналізування 

літературних джерел можна побачити, що диверсифікація – це системний процес 

розвитку нових видів діяльності, розширення номенклатури товарів, робіт, послуг, 

з метою підвищення рівня конкурентоспроможності, оптимального розподілу 

використання ресурсів.  
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Диверсифікація має важливе значення для забезпечення ефективності та 

результативності діяльності вітчизняних промислових підприємств. ЇЇ роль 

важлива не тільки у задоволенні потреб споживачів у якісній продукції, а й у 

збереженні навколишнього середовища, що проявляється у дбайливому, 

раціональному використанні ресурсів, впровадженні енергозберігаючих 

технологій. 

Основним вектором розвитку диверсифікації вважають: підвищення 

конкурентноспроможності, удосконалення методів та рівнів виробництва, визід на 

нові ринки збуту, підвищення соціального ефекту, оптимальне використання 

ресурсів, виробничих потужностей.  
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На сьогодні проблеми конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в 

цілому і їх продукції зокрема виходять на перші позиції у вітчизняній науці в 

зв’язку з катастрофічно низьким рівнем конкурентоспроможності продукції 

українських товаровиробників та, відповідно, переважання обсягів імпорту над 

експортом. Тому досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому 

ринку як одне із найважливіших завдань розвитку підприємства і країни в цілому 

нерозривно пов’язане з ефективністю виробництва, забезпеченням випуску 

необхідної кількості сучасних виробів і поліпшенням якості вже існуючого 

асортименту.   

Процес дослідження конкурентоспроможності продукції є вагомою 

складовою частиною аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його 

функціонування, тому вибір найбільш ефективного методу оцінки 

конкурентоспроможності продукції підприємства є надзвичайно важливим 

завданням для підприємства, що і обумовило актуальність даного дослідження.  

Актуальність проблематики обумовлена тим, що для підвищення 

конкурентоспроможності на підприємстві досягається за допомогою  визнaчення 
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шляхів  дoсягнення конкурeнтних переваг, тим самим, і успіху в кожній сфері 

діяльності. При виборі конкурентної стратегії організація перш за все  має 

розглядати конкурентне середовище, розкрити конкурентну силу і конкурентну 

позицію, які визначають конкурентну перевагу підприємства на ринку за 

окремими групами продукції. 

Для підприємств всіх форм власності та масштабів господарської діяльності 

досить важливе значення посідає вибір та реалізація стратегії та методів 

стратегічного планування для підвищення конкурентоспроможності.  

Сьогоднішні умови конкуренції, показують важливість підвищення 

підприємствoм ефективності реалізації політики формування та збереження 

конкурентних переваг та використання інноваційно-інвестиційних механізмів 

активізації стратегічного фінансово-економічного розвитку.  

В дослідженнях вчених-економістів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства розглядається за різними напрямами, вибір яких залежить від рівня 

конкуренції, загального стану економіки  держави, якості конкурентного 

потенціалу , фінансово-інституційних умов, тощо. 

Вважається, що для того, щоб реалізувати конкурентні переваги та підвищити 

свою конкурентоспроможність підприємству можна тільки за допомогою 

правильного вибору стратегії та процесу ефективної її реалізації [2]. 

Збитковість аграрних підприємств є одним із тих негативних чинників, які 

унеможливлюють виконання завдань управління, пов’язаних із реалізацією 

обраної конкурентної стратегії. У таких випадках підприємство може взагалі не 

орієнтуватися на жодну стратегію або ж розв’язувати оперативні задачі, пов’язані 

з досягненням економічної ефективності господарської діяльності. 

Загалом суть стратегічного управління підприємством, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, зводиться до формування уявлення про 

міжнародний ринок та можливі вигоди й перспективи поведінки на 

ньому. Реалізуючи стратегічне управління підприємством на міжнародному 

ринку, неможливо оминути питання оцінки ризиків і перспектив на коротко-, 

середньо- та довгостроковий періоди. 
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Однією з причин неадекватної оцінки сильних і слабких сторін ринку, 

можливостей і загроз є умови невизначеності, притаманні будь-якому ринковому 

середовищу. Якщо на вітчизняному ринку підприємство може з більшою 

ймовірністю спрогнозувати поведінку учасників ринку навіть у 

слабоструктурованому інформаційному просторі, то відсутність досвіду або ж 

низька компетентність працівників у сфері міжнародної торгівлі зменшує 

ймовірність отримання бажаного результату в ході реалізації обраної 

конкурентної стратегії. 

Оскільки самостійно підприємства не в змозі впливати на вирішення 

проблем, пов’язаних з управлінням зовнішньоекономічною діяльністю в умовах 

мінливого зовнішнього середовища та ризиками, що виникають на ринку у зв’язку 

з невизначеністю й слабоструктурованістю інформаційного простору, низку цих 

питань закладено в основу регуляторної політики держави у сфері зовнішньої 

торгівлі [4]. 

Реалізуючи стратегію підвищення експортної конкурентоспроможності 

підприємства, важливу роль відіграє, формування стратегії розвитку, що охоплює 

наступні ключові елементи. 

При розробці концепції розвитку беруть участь такі спеціалісти: менеджери, 

маркетологи,спеціалісти фінансових служб. Подальший  сценарій росту включає 

декiлька взaємопов’язаних стратeгій. Вибір найоптимальнішого  варіанту 

концепції є достатньо складним процесом, і  відбувається із залученням 

експертної групи спеціалістів [5].  

При реалізації стратегії необхідно враховувати реакцію об’єктів 

конкурентного середовища та весь арсенал конкурентних переваг. Для 

правильного та ефективного вибору конкурентної стратегії,  підприємству 

необхідно володіти інформацією про досягнутий рівень конкурентоспроможності 

за останні роки (розраховуються показники за однаковою методикою). Тоді, 

динаміка зміни конкурентоспроможності у часі та аналіз наявних проблем в 
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результаті допоможуть отримати необхідну інформацію для вибoру правильнoї 

стратегії. У кожному випадку підприємствo має три сценарії рoзвитку: збереження 

наявного стану, його покращення aбо погіршення .  

Для двох критичних ситуацій, а саме – «стрімке зростання / падіння» 

характерний лише один варіант – «помірне зростання/ падіння» відповідно. ці 

сценарії розвитку підприємства  виконуються за умови, що воно не залишає 

конкурентного поля, не припиняє та не змінює сферу своєї діяльності.  

Таким чином, вибір стратегії залежить від наявної конкурентної ситуації, 

можливостей підприємства, відповідності стратегічним цілям та факторів, що  

призвели до неї.  

Вибір стратегій визначaються з урахуванням цілей подальшого розвитку, 

місії підприємства, його місця у ринковій та галузевій структурі. На рівень оцінки 

кожного варіанту мають вплив внутрішні та зовнішні фактори (рис.2) [8]. 

Колективом спеціалістів - експертів оцінюється рівень впливу кожного 

фактoру.  

Численні значення оцінок стратегій виходять як сума коефіцієнтів відносної 

важливості факторів впливу та експертної оцінки адекватності,  доцільності та 

актуальності стратегії, яка розглядається у результаті застосування експертної 

процедури. 

На допомогою отриманих значень будується тaблиця  пріoритетів 

альтeрнативних стратeгій і, як результaт, сформyвати концепцію рoзвитку 

підприємства, яка врахoвуватиме рейтинг стратегії (за 10-ти бальною шкалою), 

час реалізації, цілі, об’єм ресурсного забезпечення.   

В результаті цього, основу конкурентної стратегії та успіх її реалізації 

забезпечує ряд принципів (рис. 1.) [6]. 
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Рисунок 1 - Принципи, що забезпечують реалізацію конкурентної 

стратегії 

Вибір стратегії здійснюється шляхом вимірювання в витратах з 

можливoстями ресурснoго забезпечення.  

В результаті формується концепція комбінованого варіанту як сукупність 

декількох стратегій [5].  

Таким чином, сутність сучасного розуміння реалізації стратегії підприємства 

проявляється у вирішенні головного завдання стратегічного управління, а саме 

використання як iснуючих, так і майбyтніх неочікувaних можливoстей на кoристь 

бізнесу aбо уникнення загроз.  Пошук шляхів підвищeння 

конкурeнтоспроможності підприємства слід вести одночасно за кількома видами 

його діяльності, де позиції можуть стати більш сильними або можуть стати такими 

при виборі правильного стратегічного курсу.  

Принципи

комплексна, системна оцінка 
умов діяльності 

підприємства, цільових 
орієнтирів як результату 
взаємодії макро- та 
мікросередовища;

збалансованість основних 
стратегічних детермінант –
фінансово-економічної 
стійкості та інновацій в 

рамках комплексної стратегії 
розвитку;

найбільш повне використання 
конкурентних переваг 

підприємства. Нейтралізація 
його слабких сторін та сильних 

сторін конкурентів;

моніторинг внутрішнього та 
зовнішнього середовища, а 
також результатів реалізації 
минулої та поточної стратегії;

регулювання витрат та 
їх оптимізація як 
ключовий фактор 

отримання 
конкурентних переваг;

наукова 
обґрунтованість та 

адекватність 
стратегічних рішень 

активність стратегії, 
направлена на зміну 
середовища в своїх 

інтересах;

стверджуючий характер – оцінка 
можливостей розвитку в режимі 

реального часу з метою передбачення 
виникнення загроз.
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗБУТОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 Сформульовано принципи формування та  реалізації міжнародної збутової 

стратегії підприємства, розкрито сутність поняття та визначено переваги та 

недоліки зовнішньої торгівлі. Крім того визначено основні функції збуту та його 

класифікаційні ознаки.  

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

зовнішня торгівля, ринковий сегмент.  

В сучасних економічних умовах, створюючи та реалізовуючи товар чи 

послугу, підприємству необхідно налагодити зв'язок із своїм ринковим сегментом, 

забезпечити ефективну систему обміну інформацією із покупцями, 

посередниками, партнерами та іншими контактними аудиторіями. З цією метою 

використовується комплекс комунікацій, який забезпечує зв'язок підприємства із 

зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

На думку визначних українських вчених-економістів рекомендують декілька 

підходів до визначення суті  «збутова діяльність»: одні порівнюють її з поняттями 

«розподіл», «збут» або «товарообіг»; інші визначають як продаж або як кінцеву 

стадію економічної діяльності виробництва, або взагалі розглядають дуже 

обширно, дивлячись на це поняття як процес управління збутовою діяльністю, 

наприклад в експортній діяльності підприємства. 

Збут – одна з ключових цілей всієї діяльності фірми  по створенню, 

виробництву і доведенню товару до покупця, основною задачею якого є 

повернення вкладених у виробництво коштів та максимально отримання 

прибутку. 
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У джерелі [7] зазначено, що основна суть збутової діяльності в загальному 

розумінні полягає в тому, що це розвиток просування виготовленого товару на 

ринок та організації товарного обміну з метою одержання підприємницького 

прибутку.  

В той самий час розглядає збутову діяльність, як все те, що задовольняє 

максимальну вигідність торговельного договору для кожного з партнерів при 

врахуванні вимог проміжного або кінцевого споживача. 

Взагалі можна сказати, що збутова діяльність, а особливо збут на 

зовнішньоекономічний ринок – це цілий процес, що включає: 

- розплановування обсягів реалізації товару із урахування прибутку, якого 

можна отримати;  

- пошук і обрання партнерів із можливих - постачальника чи покупця; 

проведення переговорів, охоплюючи встановлення ціни відповідно до товару та 

попиту;  

- виявлення всіх факторів, здатних збільшити збут продукції та створити 

максимальний прибуток від реалізації [5] .  

Можна зробити узагальнення, що управління збутовою діяльністю 

підприємств – це конкретно орієнтований на досягнення цілей та завдань 

підприємства, формуючи управлінську  діяльність, яка пов'язана із створенням 

попиту на товари і послуги та їх реалізацію. 

Експорт – це системний довготривалий процес, що має чітку логіку, 

принципи і правила, опанувавши які ви зможете розширити свій бізнес та 

отримувати прибутки.  

Існує великий перелік переваг, але хочеться виокремити ті, що найбільш 

вдало формують загальну перевагу зовнішньої торгівлі: 

- збільшення обсягів продажу та прибутку за рахунок експорту продукції на 

нові ринки; 
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- отримання доходу у більш стабільній валюті, що дозволяє підприємству 

закуповувати сировину й обладнання, а також здійснювати інші операції без 

додаткових конвертацій та втрат на різниці курсів; 

- зниження можливих втрат від сезонних коливань, зниження попиту та інших 

негативних факторів на внутрішньому ринку за рахунок реалізації товарів на 

зовнішніх ринках; 

- підвищення конкурентоздатності товару компанії на внутрішньому ринку.  

Завдяки більшій конкуренції на зовнішніх ринках, підвищеним вимогам до 

товару на них, експортер має змогу вдосконалювати існуючий та створювати 

новий продукт, першим впроваджувати нові технології й оптимізувати 

собівартість виробництва. 

Основними аспектами у сфері планування збутової політики на 

зовнішньоекономічний ринок є вибір реалізації збутової діяльності на 

довгостроковий період. Кожний етап підготовки та ведення експорту потребує 

попередньої підготовки до нього. Етап пошуку клієнта – не виключення. Перш 

ніж шукати клієнта, ми повинні визначитися, як будемо продавати.  

Перехід на міжнародний рівень – це процес, який складається, як правило, з 

великої кількості етапів. Підприємство починає з непрямого експорту, 

еволюціонує у напрямку прямого і, нарешті - у напрямку виробництва за 

кордоном.  

В умовах сьогодення, коли підсилення пріоритетів інтересу споживачів в 

системі економічних відносин породжує агресивну конкуренцію за ринки збуту, 

однією з найважливіших передумов ефективного функціонування підприємств на 

цільовому ринку стає забезпечення конкурентних переваг в сфері збутової 

діяльності. Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є 

максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу та здатності 

проводити дослідження цільових зарубіжних ринків. 
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Експортна стратегія – це сукупність  взаємозв’язаних елементів збутової 

діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів шляхом оптимального 

використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення на цій основі 

ефективності продажу на зовнішньоекономічному ринку.  

В свою чергу, суть експортної діяльності в узагальненому розумінні полягає в 

тому, що це є процес просування готової продукції на ринок та організації 

товарного обміну з метою отримання підприємницького прибутку. Збутовий 

потенціал підприємства на експорт можна визначити як сукупність 

інформаційних, матеріальних, маркетингових, управлінських та комунікаційних 

ресурсів та можливостей збуту, що забезпечують готовність і здатність 

підприємства здійснювати виведення товару на зовнішньоекономічний ринок, 

його реалізацію за постійного вдосконалення технології збуту, інновації 

продуктового ряду з урахуванням факторів маркетингового середовища [2].  

Експортна стратегія, як основа вдосконалення системи збуту підприємства, 

повинна орієнтуватися на такі основні принципи: задоволення ринкового попиту, 

адекватність платоспроможності споживачів, забезпечення підприємницького 

прибутку (як в поточному періоді, так і забезпечення гарантій його одержання у 

майбутньому), відповідність ринковій стійкості підприємства, в тому числі 

збереження/розширення частки ринку та досягнення перемоги над конкурентами, 

створення позитивного іміджу на ринку (в т. ч. на зовнішніх ринках) і визнання з 

боку громадськості [4]. 

Метою експортної діяльності є реалізація довгострокових рішень щодо 

забезпечення потрібного обсягу продажу продукції підприємства з визначеною 

прибутковістю за рахунок задоволення потреб споживачів. 

Відповідно до мети збуту на зовнішньоекономічному ринку основним 

завданням є доведення до конкретних споживачів певного товару з потрібними 

споживчими якостями, в необхідній кількості (обсязі), у визначений час (термін), у 

визначеному місці, з допустимими (мінімальними) витратами [6]. 
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Завдання збутової політики можна розподілити на дві групи: стратегічні і 

тактичні. Стратегічні завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів 

збуту і включають: прогноз планування перспективних каналів збуту; вибір 

прямого чи опосередкованого каналу збуту; вибір оптимальних каналів збуту, 

маршрутів збуту, розміщення складів; формування каналів збуту та розробка 

маркетингових заходів по ефективному супроводженню товарних потоків; 

організація сервісу. 

Тактичні завдання розподілу включають: роботу з наявними клієнтами та 

залучення нових; пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару; 

організацію виконання замовлень і поставку товарів (визначення маршрутів збуту, 

перевірку наявності товарних запасів, заходи стимулювання збуту тощо); 

установлення структури і величини витрат по кожній складовій; перевірка 

діяльності торгових представників; реалізація програм щодо залучення нових 

клієнтів; визначення ефективності збуту [3]. 

Реалізація завдань збуту на зовнішньоекономічний ринок здійснюється за 

допомогою функцій збуту. Класифікувати функції збуту можна наступним чином: 

- технологічні функції збуту – не змінюються залежно від орієнтації збутової 

діяльності підприємства (оброблення замовлень; зберігання продукції та 

оброблення вантажів; сортування, комплектація продукції; підтримка товарних 

запасів; розподіл, транспортування продукції; допродажне та післяпродажне 

обслуговування); 

- комерційні функції збуту – зумовлені маркетинговою орієнтацією збуту 

(проведення маркетингових досліджень; встановлення контактів з потенційними 

споживачами та покупцями продукції і підтримка з ними взаємовідносин;  

- підготовка та укладання угод з продажу продукції; посування продукції до 

споживача; прийняття відповідальності за функціонування каналу збуту) [2]. 
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БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА 

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 

Стаття присвячена необхідності запобігання банкрутству та фінансового 

оздоровлення підприємства. Розкрито методику аналізу фінансового стану з 

метою встановлення ймовірності банкрутства. Запропоновано напрями 

реструктуризації активів і капіталу та заходи щодо забезпечення фінансової 

рівноваги підприємства.  

Ключові слова: криза, банкрутство, фінансове оздоровлення, приховане і 

фіктивне банкрутство. 

Актуальність обраної теми для роботи полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку економіки виявлення негативних тенденцій розвитку підприємства, а 

також виявлення ймовірності і прогнозування банкрутства набувають 

першорядного значення. І щоб вижити в умовах ринкової економіки і не 

допустити банкрутства підприємства, необхідно за допомогою професійного 

аналізу платоспроможності та фінансової стійкості своєчасно виявляти і усувати 

недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення стану 

підприємства і його ліквідності. 

Теоретичні та методологічні аспекти проблеми, пов'язані з прогнозуванням 

банкрутства підприємства, досліджувалися такими вченими, як: Андрєєв А. В., 

Баренбойм П. Д., Беркович Н. В., Білих В. С., Борисенкова Т. В., Васильєв Е. А., 

Витрянский В. В., Голубєв С. А., Гольмстен А. Х., Гузнов А. Г., Дорохіна Є. Г., 

Єгоров А.В., Кареліна С.А., Керімов Д.А., Конєв Ф. Ф., Крутиков Р. Н., 
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Лордкіпанідзе А. Г., Масевич М. Г., Моісеєв С. В., Нікітіна О. А., Панов С. Я., 

Пахаруков А. А., Семеусов В. А., Степанов В. В., Телюкіна М. В., Хімічев В. А., 

Черних Л. С., Шатохіна К. А., Шершеневич Г. Ф. та іншими авторами. 

Процеси банкрутства підприємств притаманні економіці з моменту 

виникнення ринкових відносин. Це пов'язано з тим, що характерною рисою ринку 

є взаємодія економічно самостійних господарюючих суб'єктів, які функціонують в 

умовах конкуренції, високої невизначеності і ризику, що в багатьох випадках 

призводить до руйнування цих суб'єктів. Значна кількість банкрутств вітчизняних 

підприємств, що спостерігається в даний час, визначає теоретичний і практичний 

науковий інтерес до питань діагностики та усунення кризи в управлінні 

підприємством. Після отримання результатів діагностики керівництво 

підприємства може прийняти антикризові заходи, щоб запобігти кризовому 

становищу, що розвивається, зменшити його негативні наслідки і не допустити 

повну ліквідацію підприємства. 

Банкрутство підприємства – це визнана господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та 

мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному законом, грошові 

вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури [1]. 

Інститут банкрутства є необхідним, так як сприяє очищенню ринку від 

неефективних підприємств, звільняючи ніші для потенційно більш ефективних 

підприємств, що забезпечують розвиток економіки в цілому. Система ринкових 

відносин характеризується відсутністю повної і достовірної інформації, що 

призводить до ускладнень при прийнятті управлінських рішень. 

При класифікації причин банкрутства можна виділити наступні категорії: 

1) банкрутство бізнесу, яке пов'язане з неефективністю управління 

підприємством, використання ресурсів, маркетингової стратегії; 
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2) банкрутство власника, яке викликане недоліком у власника 

інвестиційних ресурсів, які необхідні для розширеного або простого відтворення 

при наявності нормальних трудових ресурсів, основних фондів, маркетингової 

політики та затребуваності продукції, що випускається; 

3) банкрутство виробництва, коли під впливом перших двох факторів або 

через застаріле обладнання, через високу конкуренцію підприємство виробляє не 

конкурентоспроможну продукцію, і без часткового або повного 

перепрофілювання виробництва виправити ситуацію неможливо; 

4) банкрутство, обумовлене «недобросовісним менеджментом». До цього 

виду належать дії керівництва, пов'язані з ухиленням від виконання своїх 

зобов'язань [4]. 

Причини банкрутства підприємства є явища або події, внаслідок яких і 

з'являється ризик банкрутства. Вони безпосередньо впливають на зародження та 

подальший розвиток кризи, здатної привести до банкрутства підприємства, і 

мають часові рамки. 

Таким чином, причини банкрутства можна класифікувати і в такий спосіб: 

- зовнішні (екзогенні) – не залежать від діяльності підприємства, включають в 

себе: фактори соціально-економічного розвитку країни, фактори розвитку 

товарних ринків, політичну нестабільність, правові чинники, технологічні 

чинники, тощо; 

- внутрішні (ендогенні) – залежать від діяльності підприємства, включають: 

фактори, пов'язані з інвестиційною, операційною та фінансовою діяльністю 

підприємства, низький рівень кваліфікації персоналу [4]. 

На рисунку 1 подано напрями попередження, запобігання та подолання 

банкрутства підприємства. 
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Рисунок 1 - Напрями попередження, запобігання та подолання банкрутства  

[3, с. 145]  

 

Подібних причин банкрутства існує багато, але розглядати їх необхідно в 

комплексі та взаємодії, так як малоймовірно, що виникнення тільки одного 

фактора призведе до банкрутства. Спільний вплив факторів на діяльність 
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Запровадження на 
підприємстві системи 

раннього попередження на 
реагування 

Моніторинг фінансового 
стану підприємства, 
визначення основних 

ендогенних факторів, що 
можуть спровокувати 

виникнення банкрутства 

Запровадження на підприємстві 
прогнозування як основного елемента 

визначення можливих кількісних і якісних 
змін стану підприємства 

Запобігання 
банкрутству 

Забезпечення 
економічної безпеки 

підприємства 

Запровадження 
системи контролінгу 
на підприємстві 

Впровадження системи 
антикризового 
управління 

підприємством 

Застосування сучасної 
системи реінжинірингу 

на підприємстві 

Подолання 
банкрутства 

Проведення 
фінансової санації 
підприємства 

Впровадження 
системи 

реорганізації 
підприємства, 
наприклад, за 

допомогою злиття 
або поглинання 

компанії 

Здійснення 
реструктуризації 
підприємства 

Ліквідація підприємства в 
разі негативного 

впровадження системи 
подолання банкрутства 
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причини є пріоритетними для вітчизняних підприємств, але тим не менш 

необхідно враховувати, що досі в Україні підприємницька активність знаходиться 

на недостатньо високому рівні, і, отже, першорядну роль відіграють зовнішні 

фактори, такі як економічна, політична, фінансова нестабільність, тощо. На фоні 

бізнес-структур країн Європи і Центральної Азії та країн ОЕСР українські 

підприємства мають низький рівень повернення заборгованості кредиторам, 

податковим органам та працівникам (лише 8,3 центи на $ заборгованості). Це 

свідчить про високий рівень неповернення підприємствами своїх боргів, що 

зумовлює настання банкрутства. При цьому часовий період погашення боргових 

зобов’язань підприємств на ринку триває більш як 1,2 роки, ніж у країнах ОЕСР 

[6]. 

В Україні витрати на ведення справи про банкрутство становлять 42% від 

вартості майна неплатоспроможного підприємства, що є доволі високим, 

показником. Значна частка таких витрат припадає на оплату послуг юридичних 

організацій, учасників, які задіяні в судовій процедури проти боржника, 

проведення аукціонів з розпродажу майна підприємств, судові збори, витрати на 

оголошення та повідомлення тощо [6]. 

Україна, як держава з ринковою економікою, що прагне до європейської 

інтеграції, повинна прийняти міжнародний досвід по боротьбі з банкрутством 

ряду провідних країн світу. Основними завданнями, які розв'язуються законами 

про банкрутство підприємств в країнах з ринковою економікою, є наступні: 

1) повернення боргів кредиторам за допомогою розподілу виручки від 

продажу активів або у вигляді акцій реорганізованого діючого підприємства в разі 

наявності можливості відновлення його платоспроможності;  

2) захист активів підприємства-боржника в інтересах кредиторів та їх 

розподіл відповідно до закону з метою максимального задоволення вимог 

кредиторів;  
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3) забезпечення механізму розгляду справ про порушення і зловживання 

в управлінні збанкрутілими підприємствами та анулювання неправомірних угод; 

4) максимальне використання існуючих можливостей "порятунку" 

підприємства або його структурних одиниць, які за допомогою процедури 

банкрутства будуть відновлені і зможуть зробити свій внесок в економіку країни 

[5, с. 276]. 

Найбільш практичним і часто використовуваним способом порятунку 

підприємств-боржників є повний продаж активів таких підприємств новому 

власнику. У разі, якщо принцип пріоритетності збереження підприємства і 

робочих місць, а не задоволення позовів кредиторів запанує в Україні, то ні у 

вітчизняних, ні у західних інвесторів не буде стимулу вкладати кошти в українські 

підприємства або надавати їм кредити, тому що не буде гарантії, хоча б 

повернення вкладених коштів у разі їх неефективного використання. 

Одним з реальних виходів підприємства з кризового стану і відновлення 

платоспроможності є реструктуризація. В рамках оперативного механізму 

фінансового оздоровлення пропонується проведення реструктуризації активів і 

короткострокових зобов'язань. Однак, реалізація цих заходів реструктуризації 

сприяє усуненню поточної неплатоспроможності підприємства [5, C.277-278]. 

В таблиці 1 наведжемо заходи щодо забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим 

відносинам. У практиці господарювання досить часто можна зіткнутися з 

підприємствами, які фактично є фінансово неспроможними, однак, з певних 

мотивів приховують цю обставину. В даному випадку можна говорити про 

наявність прихованого банкрутства. З іншого боку, ряд суб'єктів господарювання, 

переслідуючи певні цілі, можуть навмисно оголосити себе банкрутами, не будучи 

такими.  
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Таблиця 1 - Заходи щодо забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства 

Напрямок 
реструктуризації 

Зміст заходів 

Реструктуризація 
виробництва 

Ліквідація нерентабельного виробництва 
Скорочення суми постійних витрат 
Зниження рівня змінних витрат (включаючи економію матеріалів, 
основних і допоміжних підрозділів, чисельності персоналу) 
Впровадження ресурсозберігаючих технологій 
Диверсифікація виробництва 

Реструктуризація 
активів 

Проведення прискореної амортизації активної частини основних засобів з 
метою збільшення об'єму амортизаційного потоку. 
Своєчасна реалізація вибувають обладнання в зв'язку з високим зносом 
або невикористаного майна. 
Прискорення оборотності оборотних активів шляхом здійснення 
факторингових операцій. 
Скорочення необґрунтованого розміру запасів і дебіторської 
заборгованості. 

 Удосконалення системи управління дебіторської заборгованості 
підприємства шляхом: 
• скорочення термінів надходження грошових коштів в розрахунках 
шляхом встановлення системи контролю за платежами; 
• створення резерву сумнівної заборгованості на підприємстві 

Реструктуризація 
пасивів 

Скорочення дивідендних виплат 
Додаткова емісія акцій 
Залучення довгострокових кредитів 
Відстрочка, розстрочка, списання поточних зобов'язань 

*Джерело: складено автором на основі [2, с.33] 

При цьому має місце приховане банкрутство. Приховане банкрутство - це 

навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання 

недостовірних даних, якщо це завдало матеріальних збитків кредиторам, карається 

позбавленням волі на строк до 2 років або штрафними санкціями до 300 

мінімальних розмірів зарплати з позбавленням права займатися певною 

діяльністю протягом 5 років [4].  

Також розрізняють і фіктивне банкрутство. Для багатьох державних 

підприємств характерною є ситуація, коли службові особи умисно або при своїй 

недбалості доводять суб'єкт господарювання до фінансової кризи та до 

банкрутства [4]. 
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Отже, проведені дослідження показують, що в даний час продовжується 

тенденція збільшення числа фінансово неспроможних підприємств. Фактором, 

який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на 

вітчизняних підприємствах системи раннього попередження та реагування, одним 

із завдань якої є прогнозування ймовірності банкрутства. Відновити фінансову 

стійкість в довгостроковому періоді, подолавши причини неспроможності, можна 

шляхом проведення комплексної реструктуризації підприємства, яка передбачає 

реструктуризацію виробництва, активів і капіталу. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ЯК ДІЄВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Стаття присвячена одній з важливих проблем сучасності - вдосконаленню форм і 

методів мотивації персоналу до підвищення ефективності праці. У ній 

проводитися аналіз існуючих форм і методів мотивації персоналу, розкрита 

значимість мотивації, заснованої на стимулюванні ефективності праці з метою 

підвищення темпів функціонування підприємства. 

Ключові слова:  мотивація, стимулювання, мотиваційний фонд, кваліфікаційний 

рівень, ефективність праці. 

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки однією з основних проблем 

підприємств є процес управління продуктивністю праці. На підприємствах 

надзвичайно мало уваги приділяється показникам продуктивності праці. Як 

правило, ніхто не займається його аналізом, контролем, плануванням, 

прогнозуванням. Пояснюється це або елементарним нерозумінням важливості, 

пріоритетності проблеми, або небажанням зрозуміти цю важливість, або 

небажанням витрачати час і кошти на її вирішення. Однак, досвід розвинених 

країн світу, провідних корпорацій говорить про те, що там не шкодують ні часу, ні 

грошей на дослідження та реалізацію резервів зростання продуктивності праці, а 

згодом це обертається зниженням виробничих і невиробничих витрат, зростанням 

прибутку, успіхами в конкурентній боротьбі на світовому ринку. Ще в минулому 

столітті продуктивність праці привертала до себе велику увагу зарубіжних вчених 

економістів та фахівців-організаторів, наприклад, таких як Г. Емерсон. Він вперше 

поставив питання про ефективність виробництва в широкому масштабі. У своїй 

книзі «Дванадцять принципів продуктивності» він сформулював принципи 
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правильної організації як праці окремого виконавця, так і виробничого процесу 

підприємства. Головна ідея Г. Емерсона полягає в наступному: справжня 

продуктивність праці завжди дає максимальні результати при мінімальних 

зусиллях. Г. Емерсон вважає, що не виробництво повинно підлаштовуватися до 

управління, а управління повинно обслуговувати виробництво [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем підвищення 

продуктивності праці як складової теорії управління присвячені роботи 

вітчизняних (Н. Єсінов, Ю. Зайцева, Н. Ушакова) та світових вчених (В. Андрєєва, 

Х. Андерсона, А. Задоя, А. Маслоу, Ю. Петруня, Д. Херцберга). 

Однак, численні публікації в періодичних виданнях та практика свідчать про 

те, що на сьогодні питання мотивації праці є вельми актуальним, що обумовило 

вибір теми для написання даної статті. 

Метою статті є висвітлення сутності та особливостей мотивації сучасного 

фахівця до ефективної діяльності на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному розумінні мотивація 

- це сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних дій. Ці 

сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину 

свідомо чи несвідомо робити певні професійні дії. Сьогодні, з точки зору теорії 

управління, мотивація розглядається як процес формування у працівників 

стимулів до діяльності з метою досягнення особистих цілей або цілей 

підприємства. Потреби людей, як правило, є головним джерелом мотивації до 

праці. У найзагальнішому вигляді їх можна визначити як турботу людини в 

забезпеченні необхідних засобів і умов власного існування. Формування 

мотивацій визначається, з одного боку, реакцією людини на вплив зовнішніх 

чинників, з іншого - через розкриття її внутрішнього світу і мотивації поведінки; 

вона знаходиться в площині потреб, прагнень і цінностей фахівця. 

Сучасні вимоги господарювання вимагають нового вирішення економічних 

проблем, серед яких однією з найважливіших є підвищення ефективності 
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використання трудового потенціалу працівників. Економічна непристосованість 

більшості вітчизняних підприємств до умов ринку, відособленість їхнього 

розвитку, невміння працювати в рамках конкуренції, гальмують впровадження 

ринкових механізмів. Закони ринку висувають необхідність вирішення, перш за 

все, таких важливих економічних і соціальних завдань, як забезпечення 

конкурентоспроможності товарної продукції та послуг, а також створення 

сприятливої соціально-психологічної атмосфери на підприємстві. 

З урахуванням сучасного стану економіки і змісту нового етапу перетворень, 

головні цілі структурної політики підприємства мають визначатися як підвищення 

ефективності та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

звільнення приватної ініціативи, удосконалення трудової мотивації і перехід її на 

більш високий рівень розвитку. Вирішення цих завдань дозволить підвищити 

рівень соціального добробуту і створити соціально-економічний комфорт для 

розкриття духовного, творчого, морального потенціалу особистості [6]. 

Провідну роль у вирішенні комплексу завдань, що стоять перед українським 

суспільством в цілому і економічним сектором зокрема відводиться перегляду 

значення мотивації праці на підприємствах усіх форм власності. В сучасних 

умовах ефективною необхідно вважати організацію праці, яка ґрунтується на 

досягненнях науки і передовому досвіді, дозволяє ефективно поєднати техніку і 

людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне 

використання матеріальних і трудових ресурсів, підвищення продуктивності 

праці, сприяє збереженню здоров'я людини. 

В основі успішної діяльності будь-якого підприємства має лежати якісна і 

ефективна діяльність персоналу. Тому мотивація і стимулювання - передумови до 

якісної і ефективної праці, результати якої не лише відшкодують витрати 

роботодавця щодо організації процесу виробництва, оплати праці, а й 

сприятимуть отриманню певного прибутку. В цьому і полягає мотивація і 

стимулювання персоналу для розвитку самого підприємства. Розробляючи 
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систему мотивації і стимулювання, керівники організацій та підприємств 

стикаються з такою проблемою, як ефективність системи мотивації, так і 

економічна виправданість. Мотивація передбачає створення таких умов, які 

будуть спонукати людину до ефективних дій по досягненню мети. Е. Козлова в 

своїй праці зазначає, під мотивацією не варто вважати лише матеріальну 

винагороду [1]. Мотивування - спонукання до діяльності за допомогою стимулів. 

Стимулювання - зовнішнє спонукання до дії, якась спонукальна сила у вигляді 

важеля, який викликає дію певного мотиву. Можливі такі ситуації, коли людям 

представляють однакові стимулюючі чинники, але ефект від їхньої діяльності 

різний, тому можна зробити висновок, що стимул є об'єктивною основою 

діяльності, а мотив - суб'єктивною. В цьому випадку потрібно вибирати форми і 

види стимулів так, щоб вони надавали максимально позитивний коефіцієнт на 

продуктивність праці. Обидва поняття знаходяться в тісному взаємозв'язку між 

собою і одне є неможливим без іншого. У дослідженнях як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених вказується на ідентичність понять мотивації та стимулювання, 

що виконуються керівниками і кадровими підрозділами з метою підвищення 

ефективності діяльності. Мотивація і стимулювання взаємопов'язані і 

взаємодоповнюючі. Стимулювання - підвищення результатів продуктивності 

праці за допомогою зовнішнього спонукання до дії, яке викликає дію певного 

мотиву. Мотив є внутрішнім спонуканням, а стимул - зовнішній важіль впливу, 

що відрізняється об'єктивним підходом, і застосовується в цілому до колективу 

[2]. Основними формами стимулювання продуктивної діяльності є: матеріальна 

форма, яка використовує грошові і не грошові методи і нематеріальну форму, 

методами якої виступають соціальні, організаційні, психологічні та морально-

стимулюючі методи. Вітчизняній системі стимулювання притаманні грошові, 

адміністративні та психологічні складові, наявність яких сприяє підвищенню 

ефективності підприємства та прибутковості. Працівники, які задоволені 

забезпеченням їхньої трудової діяльності, виконують свої обов'язки більш якісно і 

відповідально, що позитивно позначається на діяльності організації [3, с. 89].  
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Стимулюванню і мотивації персоналу на ПП «Королівський смак плюс» 

приділяється належна увага. Політика керівництва щодо кадрів спрямована на 

стимулювання як економічних, так і неекономічних мотиваційних чинників 

діяльності, що позитивним чином позначається на динаміці розвитку організації. 

Мотивація спрямована не тільки на колектив, на збереження і стимулювання 

виробничої поведінки, а й на залучення нових працівників. Керівництво особливу 

увагу приділяє фінансовій та кадровій політиці, укладає угоди, має високий рівень 

відповідальності за кінцеві результати діяльності організації.  

Використання ефективної мотиваційної моделі на підприємстві забезпечує 

зацікавленість працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній 

реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають 

широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації, і не 

лише матеріального стимулювання. Удосконалення системи мотивації праці на 

підприємствах охоплює ряд послідовно виконуваних етапів. 1. Вибір форм і 

систем заробітної плати є початковим етапом при формуванні системи мотивації 

праці персоналу. На кожному підприємстві може існувати як одна, так і декілька 

систем оплати праці. Найпоширенішими формами оплати праці підприємств є 

наступні: погодинна, погодинно-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, 

непряма відрядна [7]. Тарифна система заробітної плати на підприємстві базується 

на системі державних нормативів, що встановлюють вихідні розміри оплати праці, 

що дає можливість виплачувати заробітну плату працівникам не нижче рівня 

державних підприємств.  

Побудова системи додаткової мотивації є необхідною для окремих аспектів 

трудової активності працівників. Ця система використовує різні форми – 

преміювання за поточні результати господарської діяльності, доплати і надбавки, 

різні одноразові заохочення за результати праці, преміальні виплати за підсумками 

роботи за рік та ін. 
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Система додаткової мотивації повинна бути узгодженою із стратегічним 

планом розвитку підприємства та передбачати стимулювання робітників за ті 

аспекти трудової діяльності, які сприяють подальшому розвитку підприємства. 

Наприклад, за розробку та патентування різних винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, за знання іноземної мови та ін. 

Ще одним сучасним способом удосконалення мотивації є мотивація вільним 

часом, або модульна система компенсації вільним часом. Особливість її в тому, 

що розходження в навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час 

доби і дні тижня, компенсуються наданням  вільного часу, а не грошовими 

надбавками. Ця форма мотивації ще не одержала поширення в практиці 

українських підприємств, але досвід використання її зарубіжними фірмами 

свідчить про необхідність її впровадження. Використання гнучких форм 

зайнятості (гнучкий графік роботи, скорочений робочий день, надання відгулів, 

збільшення відпустки, та ін.) надає можливість працівникам раціонально 

розподіляти свій час роботи й відпочинку [4]. 

Отже, в Україні рівень мотивування працівників ще відстає від рівня 

розвинених країн, що також відображається на стані її економіки. Тому слід 

зауважити, що керівництву ПП «Королівський смак плюс» необхідно 

орієнтуватися на системи мотивації: заробітню плату та доплати, премії (за 

колективну роботу,  підвищену продуктивність праці), тренінги, навчання, 

просування по кар’єрі, вільний графік роботи, винагорода вільним часом, 

соціальні пакети (оплата проїзду, харчування, путівки на відпочинок), участь в 

управлінні та прийнятті рішень, привітання та подарунки на свята. Відмічено, що  

система додаткової мотивації повинна бути узгодженою із стратегічним планом 

розвитку підприємства та передбачати стимулювання працівників за ті аспекти 

трудової діяльності, які сприяють подальшому розвитку підприємства. Детальне 
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вивчення досвіду формування системи мотивації,  дозволяє розробити та 

впровадити в практику нові підходи удосконалення трудової діяльності на 

українських підприємствах за такими напрямками: застосування як матеріальних, 

так і нематеріальних форм стимулювання працівників, що передбачає оплату 

праці, різні системи участі в прибутках, системи колективного преміювання, 

індивідуалізацію заробітної плати, моральні стимули, стимулювання працівників, 

які займаються творчою працею, шляхом застосування вільного графіка роботи, 

гуманізації праці, кар’єрний та професійний ріст, соціальні пільги для 

співробітників. 
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У статті розглянуто систему грейдів як одну з найсучасніших форм 

матеріального стимулювання праці персоналу підприємства. Розкрито 

особливості та умови застосування даної системи, переваги її використання у 

практичній діяльності підприємств. Проведено порівняльну характеристику 

грейдингу і традиційної тарифної системи та виділено основні можливості 

грейдингової системи як для працівників підприємства, так і для підприємства в 

цілому.    

Ключові слова: матеріальне стимулювання, система грейдування, заробітна 

плата, ранжування посад.  

 В сучасних економічних умовах для працівників підприємств дуже 

актуальним є питання збереження тих економічних стимулів та мотиваторів, які 

спонукають їх до роботи. Так само, для керівників та роботодавців важливо 

зберегти професіоналів, попит на яких і досі зберігається на ринку праці. Адже 

кінцеві результати діяльності підприємства залежать саме від ефективно 

побудованої системи матеріального стимулювання персоналу.  

 З розширенням бізнесу, керувати підприємством стає все важче, адже 

стрімко зростає кількість персоналу. Для ефективної роботи і підтримання рівня 

конкурентоспроможності на ринку за таких умов потрібна продумана система 

компенсацій, яка якнайкраще стимулюватиме працівників досягати високих 

результатів роботи. Саме тому, важливо використовувати сучасні системи і 

методи, на противагу традиційним. 
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 Мета статті – визначення особливостей та умов впровадження грейдингової 

системи матеріального стимулювання персоналу як однієї з найсучасніших на 

даному етапі; виявлення її основних переваг, у порівнянні з традиційними 

методами та системами.  

У ході проведеного аналізу наукових праць та публікацій, виявлено, що 

акцент вітчизняних та зарубіжних дослідників був зроблений на концептуальних 

основах грейдингової системи оплати праці. Зокрема, А. Н. Романова,  

М. В. Степанова, Т. Ф. Зайцева, Н. Р. Александрова дослідили сутність 

критеріального аналізу посад за методологією Е. Хея – засновника грейдингової 

системи оплати праці, а також виділили ряд етапів розробки і впровадження 

грейдингової системи посадових окладів [5, c. 93-96; 3, c.59-66; 4, 188-194]. 

Беззаперечно, увага закордонних дослідників була також прикута до питання 

практичного використання грейдингової системи оплати праці в сучасних 

організаціях. Наприклад, З. В. Криницина [3, c. 47-52] дослідила особливості 

застосування грейдування в медіасфері, А. В. Бреусов [1, c. 19-23] виклав основні 

можливості застосування системи грейдів в медичних закладах східної Європи 

тощо.  

Система грейдування найкращим чином структурує розмір винагород 

працівникам, обґрунтовує справедливість виплат і дозволяє планувати кар’єрне 

зростання. На сьогоднішній день система грейдів - це найкраща і єдино 

виправдана система нарахування посадових окладів на основі бально-факторного 

методу і матрично-математичних моделей.  

Система грейдів, звичайно, є приблизним аналогом традиційної системи 

оплати праці, оскільки так само являє собою ієрархічну структуру посад, де за 

наростаючим принципом вибудувані оклади. Проте, тарифна кваліфікаційна сітка, 

що використовується ще з радянських часів, могла застосовуватися не до всіх 

категорій посад в оцінювала їх досить формально. Тому доцільним буде 

розглянути відмінності між тарифною системою та грейдами (табл.1).   
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Таблиця 1 - Відмінності між тарифною системою та грейдами [7] 

Тарифна система Система грейдів 
1. Побудована на основі оцінки 
професійних знать, навичок та стажу 
роботи. 
2. Посади розміщуються за принципом 
наростання. 
3. Ієрархічна структура тарифної 
сітки заснована на мінімальній 
зарплаті, помноженій на коефіцієнти 
(міжрозрядні, міжгалузеві, міжпосадові 
та міжкваліфікаційні). 
4. Усі посади вибудовуються за суворим 
принципом наростання по вертикалі (від 
робітника до управлінця). 

1. Передбачає більш широку лінійку критеріїв, 
які включають такі показники 
оцінки посади, як: управління, комунікації, 
відповідальність, складність роботи, 
самостійність, ціна помилки та ін. 
2. Грейдинг допускає пересічення частин двох 
грейдів, які знаходяться поряд. 
У результаті цього робітник або майстер 
нижчого грейду, завдяки своєму 
професіоналізму, може мати більш високий 
посадовий оклад, ніж, наприклад, спеціаліст 
по охороні праці, який знаходиться у грейді 
поряд з грейдом вищого порядку. 

 3. Структура грейдів побудована тільки на 
значенні посади, яка прораховується 
в балах. 
4. Посади розміщуються тільки за принципом 
важливості для підприємства. 
5. Допомагає управляти фондом оплати праці 
та робить систему нарахування 
заробітної плати більш гнучкою. 
6. Упорядковує дисбаланс заробітної плати на 
підприємстві.

 

Грейдинг (або система грейдів) – це процедура або система процедур з 

проведення оцінки й ранжування посад, у результаті яких посади розподіляються 

по групах, або грейдах, відповідно до їх цінності для підприємства. Під цим 

терміном розуміється саме оцінка посад або посадових позицій, хоча в практиці 

керування персоналом його вживання простежується для двох різних підходів. 

1-й підхід. Грейдинг посад або робіт, коли оцінюються й ранжуються, тобто 

розподіляються по «грейдах» посади, незалежно від того, який саме робітник 

обіймає посаду. Грейд посади залежить від її цінності й важливості для 

підприємства. 

2-й підхід. Грейдинг працівників – коли оцінюються і розподіляються по 

грейдах працівники персонально. У цьому випадку, в сукупності враховується і 

цінність виконуваної роботи, і цінність самого працівника, що залежить від рівня 

його кваліфікації, досвіду, майстерності й рівня розвитку його професійних 

компетенцій [6]. 
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Є ряд особливостей та умов застосування даної системи. Систему грейдів слід 

запроваджувати, якщо чисельність персоналу підприємства перевищила 300-500 

чоловік, а кількість унікальних посад перевищує 100. Про необхідність системи 

грейдів можна говорити, якщо в організації різко зростає соціальна напруженість з 

приводу неоднакових зарплат при однакових посадах [2, с.367]. 

Система грейдів зручна для великих і середніх підприємств, оскільки, на 

відміну від вертикального побудови, вона дозволяє будувати кар'єру всередині 

свого рівня - горизонтально. Наприклад, після того, як робітник підвищує рівень 

своєї освіти, а, разом з тим, і кваліфікацію - його заробітна плата зростає, 

незважаючи на те, що посада залишається незмінною. До того ж, фактором, що 

створює багато проблем в межах великих підприємств – є велика кількість посад. 

Тому в раніше застосовуваних системах визначення посадових окладів доводилося 

формально іменувати посади, щоб якимось чином розмістити їх в ієрархічній 

вертикалі. Цю проблему вирішує система грейдів. 

Практика використання даної системи в організаціях показала, що система 

грейдів має такі переваги: 

- допомагає управляти фондом оплати праці (ФОП) і робить систему 

нарахування зарплати гнучкою; 

-   підвищує ефективність використання ФОП від 10 до 30%; 

- впорядковує дисбаланс зарплати на підприємстві; коли принцип 

нарахування зарплати стає прозорим, то відразу зникають «марні» співробітники, 

які звикли «вибивати» надбавки; у той же час, автоматично, підвищується базовий 

оклад тих, хто реально відіграє важливу роль для підприємства; 

- дозволяє, при необхідності, швидко проводити аналіз структури як 

посадових окладів, так і постійної частини заробітної плати, а також відстежувати 

їх динаміку; 

- є зручним інструментом для визначення розміру базового окладу новій 

посаді; 
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- дозволяє відстежувати рівні і підрозділи, де є невідповідності в 

нарахуваннях зарплати; 

- дозволяє порівняти рівні виплат своєї компанії з виплатами інших в одному 

сегменті ринку або ж у межах концерну; 

- дозволяє співвідносити середню заробітну плату будь-якої посади у своїй 

компанії з середньоринковими; 

- дозволяє усунути істотну неефективність роботи, так як виявляє 

дублювання функцій, невміле керування лінійних менеджерів своїми підлеглими; 

- вирішує проблему нарахування доплат за роботу, виконану за стандартами, 

які є нижче або вище посадових; 

- полегшує процес індексації заробітної плати; 

- дозволяє визначити, скільки обходиться підприємству посада будь-якого 

рівня; 

- є ефективним способом інтеграції різних підрозділів підприємства в єдину 

структуру; 

- оптимізує розміщення трудових ресурсів[4]. 

Отже, підводячи підсумки, варто зазначити, що в результаті впровадження 

системи грейдів оптимізується співвідношення постійної і змінної частини 

заробітних плат. Адже, проаналізувавши ринок зарплат, можна сказати, що їх 

змінна частина іноді досягає 90%, чого бути не повинно. Якщо премія перевищує 

постійну частину зарплати, то її важливість буде знівельована, вона буде грати 

роль "латання дір" в системі оплати праці.  Впровадження грейдової системи 

оплати праці дає змогу забезпечити стимулюючий ефект для працівників, оскільки 

у разі визначення заробітної плати з двох частин - посадовий оклад і премія - 

керівництво може, в міру потреби, впливати на суму винагороди, залежно від 

рівня виконання плану або досягнення інших цілей та завдань підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

У даній статті визначено базові підходи зарубіжних та вітчизняних вчених щодо 

поняття «грошові потоки», також визначено основні аспекти створення 

системи управління грошовими потоками  на підприємстві. Розглянуто сучасні 

напрямки покращення системи управління грошовими потоками підприємств 
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України, виокремлено основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення 

щодо оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з аспектів в 

оцінці фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: грошові потоки, управління грошовими потоками, грошові кошти, 

циклічність грошових потоків, планування грошових потоків. 

Діяльність підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом 

безперервного циклічного руху грошових коштів.  

Одна із проблем, що виникають перед підприємствами в  сучасних умовах, є 

відновлення динаміки циклів операційної, інвестиційної і економічної діяльності, 

що є гарантом необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту 

на грошові кошти.   

 Для того, щоб вирішити цю проблематику, необхідно провести ретельні 

дослідження економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного 

окремого суб’єкта господарювання. 

У вітчизняному доробку не вистачає певних комплексних довершених 

досліджень з питань керування грошовими потоками, які б розширили межі 

звичного аналізу, сформували індивідуальні підходи до розробки аналітичного 

забезпечення керування ними, визначили ролі системи керування грошовими 

потоками та напрямки поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання на 

базі узагальнення існуючих концепцій, а також запропонували спеціальні варіанти 

виходу підприємств зі стану неплатоспроможності.  

Метою статті є обґрунтування сутності управління грошовими потоками 

підприємства, визначення ролі системи керування грошовими потоками та 

варіантів покращення фінансового стану суб’єкта господарювання на основі 

інтеграції вже існуючих концепцій. 

Важливість та доцільність дослідження грошових потоків обумовлюється 

тим, що вони обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її 
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напрямках. Від правильного керування грошовими потоками залежить подальший 

розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності. Тому 

важливо провести доцільний аналіз грошових потоків підприємства, щоб 

забезпечити підприємству продуктивну та результативну діяльність. 

Концептуальні основи виникнення, сутності та руху грошових потоків 

достатньо широко розглянуті  в економічній літературі.  Дослідженню питань 

грошових потоків присвятили свої роботи вчені – І.О. Бланк, О. Дзюблюк,  

Л.О. Коваленко, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддерьогін, Л.М. Ремньова,  

О.М. Сорокіна, Р.А. Слав’юк, О.О. Терещенко, Р.Б. Тян, В. Ясишена,  

Л.С. Ястрбецька, російські фахівці – В.В. Бочаров, Т.А. Бочарова, Є.В. Бикова, та 

зарубіжні економісти –    Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Д. Вахович, Б. Коласс,  

Б. Койлі, Т. Райс та ін. 

У фінансовій літературі вчені надають перевагу проблемі регулювання 

грошових потоків переважно з позицій керування грошовими коштами, 

ліквідністю та фінансовою стійкістю. В сучасному світі грошові кошти як 

самостійний об’єкт аналізу та керування  фахівцями фактично не вивчаються. Цей 

факт ускладнює процес формування обліково-аналітичної інформації з метою 

керування грошовими потоками. Механізми управління грошовими потоками, 

розроблені зарубіжними економістами та орієнтовані на стабільну економіку в 

країні, а також мають низьку практичну цінність, щоб мати можливість 

впроваджувати їх на підприємствах України.  

В процесі дослідження стану ефективності управління грошовими потоками 

підприємства виділяють такі завдання як:  

- досягнення оптимального обсягу коштів на рахунках та оптимального рівня 

самофінансування; 

- забезпечення достатнього рівня перехідного залишку грошових коштів; 
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- проведення оперативного та ретельного контролю за надходженням і 

витрачанням грошових коштів у процесі руху грошових коштів; 

- забезпечення оптимальної структури грошових потоків тощо [3, с. 56]. 

Сучасний етап розвитку підприємництва в Україні характеризується 

невизначеністю та зміною трансформаційних умов, зростає роль стратегічного 

керування грошовими потоками, яке нереально уявити без проведення 

стратегічного аналізу. Такий вид аналізу зорієнтований на комплексне 

дослідження позитивних та негативних чинників, які можуть вплинути на 

економічне становище підприємства у перспективі, виявлення концептуальних 

напрямів його функціонування та розвитку [4, с. 18].  

Зрозуміло, що нестача досвіду функціонування підприємств України в 

нестабільних економічних умовах, недостатнє вирішення проблеми керування їх 

грошовими потоками є результатом того, що у вітчизняній практиці аналіз руху 

коштів практично не досліджується. Це зумовлює ігнорування найважливішої – 

динамічно-активної частини бізнесу і створює чергу з серйозних питань, 

пов’язаних з необґрунтованістю та некомпетентністю керування. 

У економічній літературі існують об`єктивно різні точки зору з питання 

визначення сутності грошового потоку. Дослідження поняття грошові потоки є 

дискусійним серед великої кількості науковців. Приклади підходів до визначення 

даного питання зазначено у табл. 1. 

Найбільш точним є визначення грошового потоку, представлене  

українськими науковцями, а саме  В. В. Ясишеною, яка зазначає, що «грошовий 

потік» – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових 

коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух 

яких пов’язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності  

[6, с. 28].  
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Таблиця 1 - Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці 

Основні 
прихильники 

теорії 
Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці 

Бланк І. А.  
[1, с. 17] 

грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених
надходжень і виплат грошових коштів за окремими інтервалами періоду
часу що розглядається, генерованих його господарською діяльністю, рух 
яких пов’язаний з факторами часу, ризику і ліквідності 

Бочаров В.  
[4, с. 23] 

грошовий потік підприємства – це рух грошових кошів, який прагне до 
нуля, оскільки негативний результат від одного із видів господарської
діяльності підприємства має компенсуватися позитивним від іншої.  

Бикова О.  
[3] 

грошові потоки – це елемент аналізу доходів та витрат підприємства, який 
має використовуватися як індикатор ліквідності та ефективності його
інвестиційної, економічної діяльностей. 

Брігхем Є.  
[2, с. 425] 

грошовий потік – це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму)
чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду 

Ясишена В. 
[6] 

грошовий потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків
грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською
діяльністю, рух яких пов’язаний з  факторами часу, простору, структури, 
ризику і ліквідності 

  

На думку авторів, чистий грошовий потік – це один із головних індикаторів 

результативності функціонування підприємства та значною мірою визначає його 

економічне становище, а головними стратегічними цілями керування грошовими 

потоками є досягнення стану економічної рівноваги та максимізація чистого 

грошового потоку господарського суб’єкта, пропонується оцінювати ефективність 

керування грошовими потоками на основі цього показника. Однак додатне 

значення сукупного чистого грошового потоку не завжди  забезпечує економічну 

стійкість підприємства.  

 Грошові потоки тісно пов’язують усі сфери діяльності підприємства – 

операційну, фінансову та інвестиційну. В зв’язку із цим, доцільно 

використовувати показник чистого грошового потоку не як сукупний результат, а 

в розрізі  окремих видів діяльності.   

 Аналізуючи вищевикладене, можна стверджувати, що існує багато поглядів 

на визначення поняття грошових потоків, але немає однозначного його 
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тлумачення. В теорії можливо виділити два підходи до визначення поняття 

грошові потоки, а саме як різницю між отриманими і виплаченими підприємством 

грошовими коштами, та як рух грошових коштів. Другий підхід є більш 

доцільним, оскільки саме потік визначається як рух.  

 На погляд авторів, грошові потоки – поняття агреговане, яке включає різні 

види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність підприємства. 

Грошові потоки – це рух грошових засобів, які виникли в результаті 

господарської, економічної та інвестиційної діяльністю підприємства.  

 Отже, грошові кошти – це рух грошей, який має певний напрям, пов’язаний 

з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг і характеризується 

певними особливостями. 
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У статті розглянуто особливості здійснення експортної діяльності в українських 

реаліях, виявлено наявні в даній сфері проблеми та запропоновано варіанти їх 

вирішення як країною в цілому, так і підприємством зокрема. Окреслено 

алгоритм визначення експортного потенціалу підприємства.  

Ключові слова: збут, збутова діяльність, експорт, зовнішній ринок, 

зовнішньоекономічна діяльність підприємства, експортний потенціал 

підприємства.  

При виході на зовнішній ринок підприємство мусить враховувати значно 

більше факторів, ніж це необхідно при здійсненні виробничої діяльності на 

внутрішньому ринку. А оскільки на даному етапі Україна відстає в економічному 

розвитку від більшості своїх торговельних партнерів, вітчизняним 

товаровиробникам потрібно брати до уваги ще й те, що споживачі на закордонних 

ринках будуть більш вибагливими, ніж на українському. А отже, товар, який має 

піти на експорт, потрібно частково модифікувати в залежності від їх потреб та 

вподобань, що можуть бути безпосередньо пов'язані також і з культурними, 

релігійними та історичними особливостями. Але це лише один із аспектів, який не 

можна залишити без уваги, якщо ставиш за ціль отримати прибуток на 

зовнішньому ринку. Оскільки Україну важко назвати успішним експортером, 

вважаємо за доцільне вивчити кожен із аспектів експортної діяльності та їх вплив 

на українські підприємства. Цілком імовірно, що це допоможе зробити правильні 

висновки стосовно того, як покращити експортний потенціал як окремого 

підприємства, так і країни загалом. 
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При написанні даної статті автором були поставлені наступні цілі: дослідити 

теоретичні аспекти здійснення підприємством експортної діяльності, 

прослідкувати динаміку експорту в Україні загалом, виокремити існуючі 

проблеми при здійсненні експортної діяльності та запропоновати можливі шляхи 

їх подолання.  

Вивченням даної тематики уже займалися такі науковці та дослідники як 

Арапова О., Песчанська В., Зосимова Ж.С., Карпенко М.О., Ковтун Е.О.,  

Тюха І.В., Шестакова А.О., Черчик Л. та інші.  

Згідно з даними Держкомстату, з 2012 до 2016 року стабільно спостерігався 

спад з року в рік показників експорту України. У 2017 році відбулися позитивні 

зміни – експорт склав 43,3 млрд. дол., що на п'яту частину більше, ніж у 2016 році. 

У 2018 році загальний обсяг експорту становив 47,3 млрд. дол. США. Таким 

чином, враховуючи той факт, що у 2017-2018 експорт стабільно зростав, можемо 

зробити припущення, що незначного зростання обсягів експорту варто чекати і у 

2019 році.  

Проте, не зважаючи на таку позитивну динаміку останніх років, все ж 

вважаємо за потрібне зазначити, що свій високий експортний потенціал Україна 

використовує не достатньо ефективно. Свідченням цього є вже те, що за 

показником експорту на душу населення Україна поступається більшості країн як 

Центральної, так і Східної Європи. Отже, в країні існує ряд проблем, що і 

обумовлюють поточну ситуацію.  

Зокрема, у своїй статті Зосимова Ж. С. відзначає, що на даний момент процес 

освоєння вітчизняними товаровиробниками зарубіжних ринків супроводжується 

значними труднощами і проблемами, які безпосередньо пов'язані з 

недосконалістю форм фінансових розрахунків, нерозвиненістю транспортної і 

ринкової інфраструктури договірно-правової бази, практики регулювання митних 

процедур і оподаткування [2, с. 75]. Крім того, українське підприємство зможе 

вийти на світовий ринок та ефективно здійснювати на ньому свою діяльність лише 
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за умови, що буде виготовляти більш якісну продукцію, спроможну задовольнити 

запити іноземних споживачів. Це важливий момент, в першу чергу тому, що часто 

українську продукцію не хочуть купувати, оскільки вона не відповідає 

міжнародним стандартам. Це стосується також і сільськогосподарської продукції, 

що є однією із основних статей експорту України. Проте, не зважаючи на той 

факт, що в країні наявна дешева робоча сила, собівартість української продукції 

все одно може знаходитися на відносно високому рівні. Це пов'язано з тим, що 

значна кількість техніки в країні є застарілою, а тому і нерентабельною у 

порівнянні із зарубіжними модернізованими аналогами. Вирішити цю проблему 

можна за рахунок застосування рушійної сили XXI століття – інновацій. І у зв'язку 

з цим – значних капіталовкладень. 

Задля того, щоб вихід на зовнішні ринки виявився для підприємства 

максимально успішним та дозволив отримати прибуток, необхідно також 

правильно обрати стратегію виходу на зовнішній ринок. Варто зазначити, що в 

даному випадку спроба наслідування конкурентів може виявитись для 

підприємства неефективною. Пов'язано це в першу чергу з тим, що ситуація на 

підприємствах різна, цінності та цілі різні, а отже, навіть якщо “чужа” стратегія 

здається максимально дієвою та ефективною, необхідно адаптувати та частково 

змінити її в залежності від потреб та політики конкретного підприємства. З цього 

приводу Карпенко О. М. пише: “Підприємства, що виходять на світовий ринок, 

зустрічають сьогодні жорстоку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі 

і досягти успіху, обов'язково необхідно використовувати можливості маркетингу. 

Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних 

операцій на світовому ринку. Спеціальними дослідженнями встановлено, що 

більше 75% комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій 

діяльності” [3, с. 17]. А оскільки всі стратегії по своїй суті є маркетинговими, дана 

статистика підтверджує наші попередні висновки.  
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Загалом існує три стратегії, що забезпечують вихід підприємства на зовнішні 

ринки. До них належать експорт, спільне підприємництво та пряме інвестування. 

Першій із цих стратегій ми і приділимо максимум уваги в даній роботі. 

У порівнянні з іншими стратегіями, експорт являється найлегшим способом 

виходу на зовнішні ринки. Використання стратегії експорту передбачає 

виготовлення товарів у власній країні та їх продаж закордон у модифікованому 

(себто підприємство певною мірою змінює свій товар в залежності від потреб 

зовнішнього ринку) або ж немодифікованому вигляді.  

До переваг експортної стратегії віднести наступні: 

- низький ризик при вході на ринок та легкість виходу з нього; 

- передбачає незначні зміни в товарному асортименті підприємства; 

- передбачає незначні інвестиційні витрати.  

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, 

встановити на нього оптимальну ціну і обрати ефективні канали розподілу. Все 

більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу 

маркетингу, як система маркетингових комунікацій. Система маркетингових 

комунікацій спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам 

про товар підприємства, підтримку його збуту, а також створення позитивного 

іміджу. Участь в міжнародних виставках та ярмарках є дієвим засобом 

комунікаційної політики в міжнародному маркетингу, які стимулюють продаж 

товарів і послуг на зовнішніх ринках, ефективним методом в конкурентній 

боротьбі. Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих 

галузей є їх сировинний характер та досить високий рівень залежності від 

кон'юнктурних коливань на світових ринках. Україна продовжує експортувати на 

міжнародні ринки товари сировинної групи (зерно, металопродукцію), які є 

найбільш підвладні впливу зміни цінової кон'юнктури на світових ринках [5, с. 

15]. 
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Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту, на 

вирішенні яких повинні бути сконцентровані зусилля Уряду, визначаються [4,5,6]: 

- сировинний характер значної частини експорту (майже 70%); 

- відсутність чітко визначеної політики структурних змін в матеріально-

технічній базі виробництв та технологіях галузей економіки; 

- незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі 

українського експорту; 

- відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів 

державної підтримки розвитку експорту; 

- недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих 

виробництв та гостра нестача новітніх технологій; 

- застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам 

ефективного транскордонного сполучення; 

- поширення практики застосування обмежувальних та протекціоністських 

заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; 

- наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; 

- високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій; 

- невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові ставки та короткі 

строки наданих кредитів);  

- здійснення розрахунків з експортних операцій через офшорні компанії та 

ухилення від податків; 

- відсутність дієвої системи державної підтримки експортерів. 

Задля того, щоб підвищити ефективність експортної діяльності та 

гарантувати конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку, 

необхідно орієнтуватися в тому, які слабкі та сильні сторони, можливості та 

загрози мають місце в мікро- та макросередовищі підприємства. Задля цього 

проводять SWOT-аналіз, який в кінцевому результаті дозволяє виявити потенціал 

підприємства. Саме за рахунок SWOT-аналізу можна знайти ефективні методи 



231 

мінімізації слабких сторін та загроз за рахунок сильних сторін та можливостей. 

Також SWOT-аналіз допомагає зосередитися на тих аспектах, що безпосередньо 

підвладні підприємству, себто на тих, які підприємство може змінювати 

самостійно. 

Доцільним буде проведення маркетингових досліджень, орієнтованих на 

вивчення потреб потенційних споживачів, та порівняння умов та цінової політики 

існуючих постачальників продукції. Досить результативними є також матричні 

методи. Зокрема, вони передбачають побудову наступних матриць: 

- матриця BCG (використовується для аналізу темпів зростання та частки 

ринку); 

- матриця GEМ (використовується для аналізу порівняльної привабливості та 

рівня конкурентоспроможності підприємств; 

- матриця ADL (для здійснення аналізу життєвого циклу галузі та відносної 

позиції на ринку;  

- матриця Shell/DPM (аналіз привабливості ресурсномісткої галузі в 

залежності від конкурентоспроможності). 

Також згідно з даними зі статті Шестакової О. А. можна здійснити аналіз 

експортного потенціалу підприємства за таким алгоритмом [7, с. 175]: 

1. Сформувати перелік оціночних показників експортного потенціалу 

підприємства.  

2. Визначити критерії або еталонні значення для показників експортного 

потенціалу підприємства.  

3. Сформувати інформаційну базу, на основі якої будуть здійснюватися 

розрахунки показників експортного потенціалу підприємства.  

4. Здійснити розрахунок локальних показників розвитку експортного 

потенціалу.  

5. Провести рейтингування отриманих локальних показників.  

6. Здійснити порівняння отриманих під час обрахунку значень із 

еталонними. 
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7. Обрахувати інтегральний показник експортного потенціалу 

підприємства. 

Отже, на основі наведеної інформації можемо зробити висновок, що 

основною метою, з якою підприємство виходить на зовнішній ринок, є 

максимізація прибутку, забезпечення ефективного збуту, а за рахунок цього і 

економічного зростання підприємства в майбутньому. Щоб цього досягти, 

необхідно визначити перспективи та загрози для підприємства за допомогою 

SWOT-аналізу; вивчити ринок, провівши маркетингове дослідження та 

застосувавши матричні методи; визначити експортний потенціал підприємства.  

Проте, в сучасних українських реаліях усе це наврядчи матиме сенс, якщо 

вітчизняний товаровиробник попередньо не потурбується про те, щоб продукція 

відповідала стандартами країни, в яку він планує експортувати, та щоб 

виготовлялася вона із застосуванням новітньої техніки та технологій, позаяк 

витрати на модернізацію виробництва в довгостроковій перспективі не лише 

окупляться, а й дозволять отримати конкурентну перевагу порівняно із іншими 

національними товаровиробниками та знизити собівартість продукції. В той час як 

відсутність таких капіталовкладень в довгостроковій перспективі збільшить 

відставання між вітчизняними та зарубіжними підприємствами. 
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КОЕФІЦІЄНТНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Існує декілька методів оцінки ліквідності підприємств. Метою статті є розгляд 

особливостей застосування коефіцієнтного методу, як найбільш поширеного для 

підприємства, характеристика показників ліквідності коефіцієнтного методу. 

Ключові слова: ліквідність, коефіцієнтний метод, грошові кошти, активи 

підприємства, галузева специфіка, показники ліквідності. 

Функціонування підприємств у ринкових умовах вимагає постійного 

контролю за результатами діяльності, що є запорукою досягнення бажаних 

фінансових результатів та розробки ефективних управлінських рішень. Індикація 

ліквідності є суттєвим елементом діагностики фінансового стану підприємства. 

Кредитори, інвестори, акціонери, інші зацікавлені економічні агенти приймають 

рішення щодо інвестиційної стратегії в тому числі і на основі даних про 
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коефіцієнти ліквідності. Удосконалення методики обчислення й оцінки 

коефіцієнтів ліквідності відповідно до міжнародних стандартів фінансового 

аналізу є необхідною умовою якісного забезпечення аналітичної 

роботи в цьому напрямі. Цим визначається актуальність обраної теми 

дослідження. 

 Питання коефіцієнтного методу оцінки ліквідності підприємств 

досліджувалося таким науковцями як Мельник Т. А., Чайка Т. Ю., Чемчикаленко 

Р. А., Щербань О. Д., Ярошевська О. В. Незважаючи на проведені дослідження 

відомих науковців, дане питання було й залишається досить актуальним сьогодні. 

Іноді оцінка коефіцієнтів ліквідності має поверхневий, надмірно спрощений 

характер. Формальне порівняння отриманих значень із нормативними інтервалами 

не враховує галузеві особливості підприємств, характер їх грошових потоків, 

специфіку виробничого циклу, норму запасів, якісні характеристики дебіторської і 

кредиторської заборгованості. 

Метою даного дослідження є обґрунтування методу розрахунку коефіцієнтів 

ліквідності з наступним їх порівнянням із рекомендованими діапазонами 

сприятливих значень.  

Ліквідність – здатність конвертації активів в готівку в найкоротші терміни, з 

мінімальними витратами і без втрати їх вартості. Таким чином, характеристиками 

ліквідності є: 1) абсолютні величини активів і готівкових грошових коштів; 2) час 

конвертації. Коефіцієнти ліквідності характеризують здатність підприємства 

погашати короткострокові боргові зобов’язання і конвертувати свої активи в 

грошові кошти. Ліквідність не слід плутати з платоспроможністю. 

Платоспроможність вимірює здатність компанії виконувати свої фінансові 

зобов’язання. Коефіцієнти платоспроможності включають фінансові зобов’язання 

як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі, тоді як коефіцієнти 

ліквідності більшою мірою стосуються короткострокових боргових зобов’язань і 

поточних активів компанії. 
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Коефіцієнт поточної ліквідності (інші назви – ліквідність 1-го рівня; 

коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт покриття) (Current Ratio; 3-rd level 

liquidity; Total liquidity) (CR) відображає взаємозв’язок між розміром поточних 

активів і поточними зобов’язаннями; показує здатність підприємства погашати 

поточні (короткострокові, до одного року) зобов’язання тільки за рахунок 

поточних (оборотних) активів: 

																																																																			С 																																																																 1  

де  – це поточні (оборотні) активи (current assets);  – поточні 

(короткострокові) зобов’язання (current, or short-term liabilities) [5, c. 123]. 

Коефіцієнт поточної ліквідності репрезентує загальний погляд на ліквідність 

компанії і є відправною точкою її подальшого аналізу. Коефіцієнт поточної 

ліквідності дає нам  змогу перевірити, чи можуть всі активи з періодом 

оборотності менше одного року покривати зобов’язання з періодом погашення 

менш одного року. 

Недоліки коефіцієнта поточної ліквідності: 1) не враховує структуру 

поточних (оборотних) активів з погляду їх абсолютної ліквідності; 2) не враховує 

структуру поточних (короткострокових) зобов’язань з погляду терміну їх 

погашення. 

Відповідно до традиційного підходу, чим вище коефіцієнт поточної 

ліквідності, тим більш ліквідним є підприємство. Однак занадто високі значення 

CR не є безумовною перевагою, оскільки можуть бути пов’язані з неефективністю 

використання поточних активів і/або короткострокових зобов’язань. Визначають 

нормативні значення коефіцієнта ліквідності в діапазоні від 1 до 2. Значення CR < 

1 свідчить про декапіталізацію компанії і недостатність короткострокової 

платоспроможності. Значення CR > 2 пов’язано з неадекватним управлінням 

поточними активами [4, c. 210]. 
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Сприятливі значення коефіцієнта поточної ліквідності можуть варіювати 

залежно від галузевої приналежності підприємства, оскільки безпосередньо 

пов’язані зі структурою активів і швидкістю їх обороту. Під час оцінки 

достатності CR також необхідно брати до уваги характеристики операційного 

грошового потоку, оскільки занижені показники CR можуть компенсуватися 

потужністю операційного грошового потоку. Так, структура позикових коштів 

підприємств сфери торгівлі і послуг характеризується більш високою питомою 

вагою короткострокових позик, в зв’язку з чим норма коефіцієнта CR для цих 

підприємств може перебувати на більш низькому рівні – від одиниці і нижче. 

Для промислових підприємств є характерними великий обсяг запасів і 

незавершеного виробництва, а також значна тривалість виробничого циклу. У 

зв’язку з цим для підприємств виробничих галузей значення коефіцієнта CR у 

нормі може перевищувати 2 або навіть 3. Велику діагностичну цінність має 

порівняння значень CR у конкретних підприємств  із відповідними 

середньогалузевими значеннями. Під час порівняльного аналізу коефіцієнтів 

поточної ліквідності різних підприємств слід брати до уваги не тільки величину, 

але і спрямованість відхилень, оскільки відхилення в бік перевищення є кращим, 

ніж відхилення в бік зниження значення CR. 

Важливою характеристикою є стабільність рівня CR в динаміці. Дотримання 

стабільності величин коефіцієнта поточної ліквідності є більш важливою умовою, 

ніж суворе дотримання нормативного діапазону значень. Коефіцієнт поточної 

ліквідності чутливий до періоду обороту оборотних коштів і структури запасів, а 

отже, значно варіює залежно від особливостей технологічного процесу і галузевої 

приналежності. Коефіцієнт швидкої ліквідності (інша назва – ліквідність 2-го 

рівня) (Quick Ratio; Ratio of the rapid liquidity; the 2-nd level liquidity) (QR) – 

відношення високоліквідних поточних 

(оборотних) активів до поточних (короткострокових) зобов’язань (поточних 

пасивів): 
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де I – запаси (inventory); L – поточні (короткострокові) зобов’язання (current, 

or short-term liabilities).  

Коефіцієнт швидкої ліквідності є індикатором можливості погасити поточні 

зобов’язання під час виникнення критичної ситуації. На відміну від коефіцієнта 

поточної ліквідності, в коефіцієнті швидкої ліквідності в чисельнику не 

враховуються матеріально-виробничі запаси, оскільки їх термінова (вимушена) 

реалізація пов’язана з найбільшими збитками (порівняно з усіма іншими 

оборотними засобами). Таким чином, в чисельнику QR враховуються грошові 

кошти, поточні фінансові інвестиції (легко реалізовані цінні папери), поточна 

дебіторська заборгованість, інші оборотні активи . QR є більш жорсткою мірою 

оцінки ліквідності порівняно з CR. 

Контрольний період індикатора (the reference period of the indicator) 

знаходиться між 0,6 і 1. Значення QR < 0,6 свідчить про неадекватну структуру 

поточного активу із занадто великою вагою акцій [1, c. 82]. 

Серйозне прогностичне значення має порівняння коефіцієнтів CR і QR. Якщо 

QR набагато нижче, ніж CR, це є індикатором сильної залежності поточних 

активів від запасів. Різні галузі дуже різною мірою залежать від запасів, тому 

необхідно проводити порівняльний аналіз із середньогалузевими значеннями. 

Спостерігається значна варіація коефіцієнта швидкої ліквідності залежно від 

галузевої приналежності підприємства. Тому орієнтовний інтервал сприятливих 

значень QR необхідно коригувати з урахуванням галузевої специфіки, 

порівнюючи значення QR конкретних підприємств із середньогалузевим рівнем. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт термінової ліквідності; 

«кислотний тест»; коефіцієнт критичної оцінки) (Rapid liquidity; The rate of the 

immediate liquidity; Acidtest Ratio) (AТ) відображає здатність покривати 

короткострокові боргові зобов’язання наявними і короткостроковими 
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фінансовими вкладеннями. Розраховується як відношення високоліквідних 

поточних активів до короткострокових зобов’язань (поточних пасивів): 

																																																													 																																																													 3  

де C – грошові активи підприємства (cash); ShI – короткострокові фінансові 

вкладення (short-term investments) [3, c. 645]. 

AT характеризує тільки найбільш ліквідну частину оборотних активів і 

показує, яку частину зобов’язань підприємство може погасити моментально за 

свої гроші. Немає єдиної думки щодо найбільш сприятливого діапазону 

коефіцієнта AT . Кредитори визнають за найбільш бажаний рівень «кислотного 

тесту» значення більше одиниці. Але цей рівень не повинен бути орієнтиром для 

менеджерів компанії. Власники та акціонери очевидним чином мають іншу 

позицію, вказуючи як найбільш бажані значно менші значення AT . Значення 

менше 0,2 свідчить про неадекватність управління дебіторською заборгованістю і 

недостатність поточних (оборотних) активів з погляду ліквідності. Водночас 

значення AT > 1 свідчить про неефективне управління вільними готівковими 

коштами. AT є більш жорсткою мірою оцінки ліквідності порівняно з QR . 

У таблиці 1 представлені коефіцієнти ліквідності, порядок їх розрахунку 

згідно із П(С)БО України та рекомендовані значення. 

У результаті проведеного дослідження була виявлена наявність різних 

поглядів стосовно рекомендованих інтервалів сприятливих значень коефіцієнтів 

ліквідності. Найчастіше як рекомендовані пропонуються відкриті зверху 

інтервали. Це може привести до недооцінки негативного впливу неефективності 

використання оборотних активів на прибутковість підприємства. Необхідним є 

пошук компромісного оптимуму між забезпеченням достатньої ліквідності, з 

одного боку, і прибутковості підприємства, з іншого боку. 
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Таблиця 1 - Коефіцієнти ліквідності, порядок їх розрахунку згідно із 

П(С)БО України та рекомендовані значення [2, c. 904] 

Назва показника Розрахунок згідно із П(С)БО України Рекомендовані значення
Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 
(коефіцієнт 
покриття; 
ліквідність 
1-го рівня) (Current 
Ratio; 3-rd level 
liquidity; 
Total liquidity), CR 

код	1195
код	1695

 

1 − 2 ; ↑ ; 
врахування галузевої 
специфіки; 
стабільність значень в 
динаміці 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 
(ліквідність 
2-го рівня) (Quick 
Ratio; Ratio of the 
rapid 
liquidity; the 2-nd 
level 
liquidity), QR 

коди 1195 1100
код	1695

 

або  
коди	 1120 1125 1130 1135 1140
1140 1145 1155 1160 1165 1190

код 1695

0,6 − 1 ; 
↑ (але не більше 2); 
врахування галузевої 
специфіки 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
(коефіцієнт 
термінової 
ліквідності; 
«кислотний тест»; 
коефіцієнт критич- 
ної оцінки) (Rapid 
liquidity; The rate of 
the immediate 
liquidity; 
Acid-test Ratio), AT 

коди	 1160 1165
код	1695

 

 

0,2 − 0,6 ; ↑; 
врахування галузевої 
специфіки 

 

Внаслідок фінансових і виробничих особливостей у підприємств різних 

галузей різні значення коефіцієнтів ліквідності є оптимальними. Розрахунок 

коефіцієнтів ліквідності з наступним їх порівнянням із рекомендованими 

діапазонами сприятливих значень може дати тільки досить грубу, наближену 

оцінку ліквідності. Подальшого уточнення потребує методика порівняльного 

аналізу традиційних показників ліквідності з показниками ліквідності, 

розрахованими на основі інформації про грошові потоки підприємства. 
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У статті розглядаються наукові погляди щодо трактування терміну 

«ліквідність підприємства». Проведено аналіз підходів до поняття «ліквідність». 

Розглянуто основні показники ліквідності, до яких відносять: коефіцієнт загальної 

ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

Проаналізовано також напрям зміни показників ліквідності внаслідок впливу 

окремих їх складових. 

Питання оцінки ліквідності підприємств знайшло своє відображення  у 

працях Здирко Н.Г., Котляр М.А., Олександренко І.В., Польова Т.В., Соколова 

Е.О., Терен  Г.М. та інших. 

Незважаючи на проведені дослідження відомих науковців, дане питання було 

й залишається досить актуальним сьогодні. Відомо, що для бажаного фінансового 

результату одним із важливих етапів є проведення оцінки ліквідності 

підприємства. Мета аналізу ліквідності полягає не тільки в тому, щоб оцінити 

ліквідність підприємства, його активів і джерел їх формування, а й у тому, щоб на 

цій основі розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих фінансово-

економічних показників. Аналіз ліквідності балансу підприємства якраз дозволяє 

виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції в діяльності суб’єкта 

господарювання та показує, за якими напрямами потрібно проводити таку роботу, 

аби домогтись поліпшення фінансового стану підприємства. 

Аналіз економічної літератури та нормативних документів свідчить про 

наявність різних тлумачень сутності ліквідності підприємства та загальній її 

оцінці. Гудзь О.Є. вважає, що ліквідність тісно пов’язана з поняттям 

платоспроможності підприємства. Стверджує, що ліквідність підприємства, тобто 

спроможність своєчасно перетворювати активи в гроші з метою виконання 

необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення 

платоспроможності. При цьому окремі дослідники стверджують, що 

платоспроможність ширше поняття, ніж ліквідність. Лахтіонова Л.А.  стверджує, 
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що ліквідність суб’єкта господарювання – це здатність та швидкість перетворення 

оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у 

міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів. Вчений-

економіст Базілінська О.Я. вважає, що це показник, який характеризує можливість 

надходження грошових коштів не лише за рахунок реалізації активів, але й за 

рахунок залучення додаткових зовнішніх коштів. Школьник притримується 

думки, що ліквідність – ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його 

активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення 

платіжних зобов’язань. На  думку Кірейцева Г.Г. ліквідність у загальному 

розумінні означає здатність цінностей перетворюватися в грошові кошти та 

характеризуються наявністю у підприємства ліквідних засобів у формі залишку 

грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку та тих елементів оборотних 

активів, що легко реалізуються. 

Таким чином, запропоноване визначення ліквідності суб’єкта 

господарювання як здатність та швидкість перетворення оборотних активів у 

грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у міру надходження 

термінів їх сплати, так і прострочених боргів найбільш повно відображає природу 

цього поняття та враховує ринкові умови господарювання. 

Поняття платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання дуже 

близькі, але друге є місткішим, оскільки від ступеня ліквідності залежить 

платоспроможність.  

Основними функціями аналізу ліквідності підприємств є: 

- визначення відповідності цільовим параметрам і потенційним 

можливостям, виявлення тенденцій, локальних і закономірних змін та їх 

інтенсивності, впливу факторів на ці зміни; 
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- визначення різного роду відхилень від норм, диспропорцій, структурних 

деформацій, можливостей виникнення несприятливих і ризикових ситуацій, їх 

інтенсивності та динаміки, а також факторів, що на них впливають; 

- виявлення потенційних можливостей зміни та розвитку ліквідності 

підприємств, притаманних їм явищ і процесів, попередження та нейтралізація 

відхилень від норм, диспропорцій, структурних деформацій, несприятливих і 

ризикових ситуацій, виявлення кола регульованих факторів, шляхів і засобів їх 

реалізації; 

- контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень, ефективністю 

використання ресурсів та дотриманням соціальних норм і стандартів. 

У таблиці 1 представимо основні фактори. Які впливають на зміну ліквідності 

підприємства. 

Таблиця 1 - Фактори, що впливають на зміну ліквідності підприємства  

[5, c. 333] 

Фактори, що впливають на збільшення 

ліквідності 

Фактори, що впливають на зменшення 

ліквідності 

одержання довгострокового кредиту погашення довгострокових позик 

інвестування капіталу грошові виплати 

прибутки збитки 

амортизаційні відрахування податки на дохід від оцінки активів 

скорочення дебіторської заборгованості інвестиції в основні засоби 

повернення наданих позик погашення короткострокових кредитів 

продаж необоротних активів використання резервних фондів 

 

Для здійснення діагностики ліквідності варто застосовувати методи, що 

використовуються на практиці і дозволяють приймати ефективні управлінські 

рішення. На рисунку 1 відобразимо методи діагностики ліквідності підприємства. 

Трансформаційні методи застосовуються у випадку трансформації звітності у 

більш зручний вигляд. У даному випадку його застосування можливе для 

розподілу активів та пасивів за групами, тобто обсяги активів і пасивів 

залишаються стабільними, однак вони формуються по-іншому, ніж у балансі 

підприємства, з метою полегшення проведення діагностики.  
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Рисунок 1 - Методи для здійснення діагностики ліквідності [1, c. 47] 

Вертикальний аналіз спрямований на визначення та зміну структури активів 

та пасивів, розподілених, відповідно, за рівнем ліквідності та термінами 

повернення.  

Горизонтальний аналіз полягає у вивченні змін величини активів, пасивів, 

грошових потоків та коефіцієнтів ліквідності в динаміці.  

Методи дискримінантного аналізу застосовуються, коли у процесі 

діагностики платоспроможності визначається ймовірність банкрутства. У цьому 

аспекті застосовують вітчизняні та зарубіжні моделі оцінки ймовірності 

банкрутства. Метод аналізу грошових потоків полягає в дослідженні вхідних та 

вихідних грошових потоків, визначенні чистих грошових потоків. Застосування 

цього методу має на меті визначити, настільки грошові надходження є більшими 

(меншими) за грошові видатки, спрогнозувати майбутні грошові потоки.  

Ліквідність означає здатність активу до швидкого перетворення в грошові 

кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю часового періоду, протягом 

якого ця трансформація може бути здійснена. Для порівняння ступеня ліквідності 

різних господарських одиниць розроблено коефіцієнти ліквідності. Залежно від 

того, які види оборотних активів беруться до уваги, ліквідність оцінюється за 

різними коефіцієнтами. 

Методи ліквідності 

трансформаційний 

вертикальний та горизонтальний 

метод дискримінантного аналізу 

коефіцієнтний аналіз 

аналіз грошових потоків 
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В результаті застосовують коефіцієнтний аналіз у процесі розрахунку 

показників ліквідності: коефіцієнт абсолютної, швидкої, поточної та загальної 

ліквідності. До цього методу застосовують ще два методи: нормативний 

(порівняння коефіцієнтів об’єкта діагностики із нормативними значеннями) та 

бенчмаркінг (порівняння показників ліквідності із аналогічними показниками 

підприємства-аналога, конкурента, лідера в галузі чи регіоні).  

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяють на групи (табл. 

2). Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань теж 

групуються. Баланс визнається абсолютно ліквідним у випадках, якщо 

виконуються усі нерівності між даними групами. 

Таблиця 2 - Співвідношення груп активів і пасивів підприємства за 

умови абсолютної ліквідності балансу [3, c. 423] 

Групи активів Співвідношення Групи пасивів 

А1 (абсолютно ліквідні активи) > 
П1 (найбільш термінові борги 2 тижні 
на погашення) 

А2 (швидко ліквідні активи) > 
П2 (відносно термінові борги від 2 
тижнів до 3 місяців на погашення) 

А3 (активи із середнім рівнем 
ліквідності) 

> 
П3(середньо термінові борги від 3 
місяців до 1 року на погашення) 

А4 (важко ліквідні і неліквідні 
активи) 

< 
П4 (довготермінові борги більше 1 року 
на погашення) 

 

Так, узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт покриття, або 

загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності (Current ratio): 

																																																								К
А1 А2 А3
П1 П2

																																																							 1  

Найбільш часто цей коефіцієнт використовується для оцінки ризикованості 

надання кредиту. Він показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання 

забезпечуються поточними активами, а отже, наскільки кредитор застрахований 

від втрат внаслідок невиконання умов кредитного договору. З точки зору 

кредитора, вище значення коефіцієнта, безсумнівно, забезпечить більш надійний 

захист від можливих втрат. З іншої сторони, надмірно високе значення 
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коефіцієнта може бути ознакою неуважного управління. Він може сигналізувати 

про те, що грошові кошти бездіяльно знаходяться на рахунку, про надмірний 

рівень виробничих запасів порівняно з потребами компанії, про неправильну 

кредитну політику, результатом якої стало непомірне зростання дебіторської 

заборгованості. В той же час фірма, можливо, неповністю використовує свої 

можливості з отримання кредитів. Теоретичне значення цього показника 1-3. 

Нижня межа обумовлена тим, що поточних активів повинно бути достатньо 

принаймні для погашення короткострокових зобов’язань, інакше підприємство 

може виявитися неплатоспроможним. Необхідно мати на увазі і те, що дана межа 

є орієнтовною, а не нормативною, оскільки в умовах нестабільної інфляційної 

економіки для збереження фінансової стійкості допускається і деяке перевищення 

цього рівня. Необхідно зауважити й те, що значення цього коефіцієнта змінюється 

залежно від галузі та структури капіталу компанії. Для підприємства, що 

займається промисловою діяльністю, коефіцієнт, що рівняється 2 і вищий буде 

свідчити про стійку ліквідність, тоді як фірми, зайняті електро- та 

газопостачанням, та в сфері комунальних послуг, можуть вважатися достатньо 

ліквідними і при значенні коефіцієнта біля одиниці. Пояснюється це тим, що для 

таких компаній точне прогнозування надходжень коштів за надані послуги (якщо, 

звичайно, тарифи на них не змінюються) є нормальним [2, c. 122]. 

У більшості розвинених країн коефіцієнту загальної ліквідності надається 

особлива увага при оцінці фінансової стійкості підприємства, оскільки він має ряд 

позитивних рис:  

 по-перше, відношення відображає ступінь покриття поточними активами 

поточних пасивів (тому його і називають коефіцієнтом покриття);  

 по-друге, перевищення поточних активів над поточними пасивами, яке 

забезпечує буфер проти збитків, що можуть виникнути при продажу або ліквідації 

поточних активів (крім грошових коштів). Як наслідок, відношення вимірює поле 

безпеки для покриття будь-якого можливого знецінення поточних активів. 
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Наприклад, страйки та інші випадкові, непередбачені обставини можуть 

тимчасово призупинити надходження коштів;  

 по-третє, це легкість отримання інформації для розрахунку, зручність та 

простота його обчислення.  

Поряд із цим, існують і деякі обмеження використання даного показника:  

– при розрахунку коефіцієнта не враховуються такі важливі фактори, як 

обсяг реалізації, витрати, прибуток, зміни умов господарювання, а ліквідність 

лише в деякому ступені залежить від наявних грошових коштів і в суттєво 

більшому – від майбутніх надходжень;  

– політика адміністрації підприємства в першу чергу направлена на 

оптимізацію рівня виробничих запасів, витрат та дебіторської заборгованості, 

ефективне використання активів і, як наслідок, тільки в другу чергу, на 

ліквідність;  

– поточний коефіцієнт не враховує мобільність капіталу фірми. Фірма, що 

має на рахунку значні кошти та велику кількість цінних паперів, має вищий рівень 

ліквідності ніж та, у якої в складі оборотних активів накопичені значні товарно 

матеріальні запаси [6, c. 39]. 

У зв’язку з цим, необхідний розрахунок ліквідності, який виключав би з 

оборотних активів найменш ліквідний компонент. Це властиво миттєвому 

показнику ліквідності, або інакше, як його називають, проміжної, суворої 

ліквідності, або кислотного тесту чи лакмусового папірця (Acid test. Quick ratio). 

																																																															К
А1 А2
П1 П2

																																																											 2  

Ключова ідея розрахунку цього показника в оцінці ймовірності погашення 

короткострокових зобов’язань у випадку кризи, виходячи з передумови, що 

товарно матеріальні запаси не будуть являти ніякої цінності. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності показує, яку частку поточних зобов’язань підприємства можна 

покрити за допомогою абсолютно та швидко ліквідних активів. Нормативне 

значення показника повинно бути не менше 0,6. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов’язань 

підприємства можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Цей 

показник розраховується наступним чином: 

																																																													К
А1

П1 П2
																																																													 3  

Теоретично достатнім вважається, якщо коефіцієнт вище 0,2-0,35. Це означає, 

що підприємство може в поточний момент погасити 20-35% всіх своїх 

короткострокових боргів. 

Аналіз грошових потоків передбачає визначення чистого грошового потоку 

(cash flow) операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Результати такого 

аналізу дозволять виявити, на які цілі витрачається переважний обсяг коштів та 

яка діяльність забезпечує підприємству найбільші надходження. Необхідним у 

даному напрямку є визначення free cash flow, який розраховується сумою 

операційного та інвестиційного чистого грошового потоку. Основним завданням, 

що стоїть при розрахунку free cash flow, є виявлення необхідності залучення 

зовнішніх фінансових ресурсів. При додатному значенні цього показника 

підприємство не потребує зовнішніх фінансових ресурсів, і навпаки. Оцінка 

грошових потоків може здійснюватися також за допомогою коефіцієнта 

ліквідності грошового потоку, який визначається наступним чином: 

																																																		КЛг.п.
ПГП ГАк ГАп

НГП
																																									 4  

де, КЛг.п. – коефіцієнт ліквідності грошового потоку; ПГП – сума позитивних 

грошових потоків підприємства (надходження) за певний період, грн; ГАк – сума 

залишку грошових активів підприємства на кінець періоду, що розглядається, грн; 

ГАп – сума залишку грошових активів підприємства на початок періоду, що 

розглядається, грн; НГП – сума негативних грошових потоків підприємства 

(витрачання) за певний період, грн [4, c. 60]. 

В результаті проведеного дослідження було проаналізовано підходи вчених-

економістів до визначення ліквідності підприємства, визначені основні ознаки 
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даного поняття. Відмічено, що ліквідність означає здатність активу до швидкого 

перетворення в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю 

часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Для 

порівняння ступеня ліквідності різних господарських одиниць розроблено 

коефіцієнти ліквідності. Залежно від того, які види оборотних активів беруться до 

уваги, ліквідність оцінюється за різними коефіцієнтами. Для вдосконалення 

управління ліквідністю варто звернути увагу на ряд заходів серед яких: пошук 

внутрішніх резервів зростання ліквідності підприємства, економію наявних 

ресурсів, оптимізацію структури капіталу, комплекс заходів з підвищення якості 

створеної продукції, а також проведення постійного моніторингу основних 

напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства, контроль за 

співвідношенням засобів якими володіє підприємство та його поточними і 

перспективними зобов’язаннями. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 У статті досліджено основні принципи ефективного управління міжнародною 

діяльністю підприємства, здійснено характеристику напрямів управління та 

проведено оцінку відповідності організаційної структури підприємства 

визначеним напрямам. Крім того, обґрунтовано функції окремих відділів 

оргструктури в контексті дослідження. 

Ключові слова: міжнародна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, 

експорт, організаційна структура. 

Для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні 

підприємства потрібна структура управління, яка буде адекватна умовам його 

роботи. Організаційна структура керування зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства визначається, насамперед, такими цілями і завданнями, що вона 

покликана вирішувати.  

Організація і управління ЗЕД – це дуже складна і клопітка робота, що 

потребує уважного опрацювання таких питань як кон’юнктура ринку, потенційні 

покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведення 

переговорів, підписання угод тощо. 

Тому, для ефективного управління ЗЕД на рівні підприємства, необхідна така 

структура управління, яка буде адекватна до умов його роботи. Слово «структура» 

означає каркас, основу. Будь-яке підприємство має відповідний каркас, що 

пов’язує всі його підрозділи, служби, органи. 

Розрізняють:  

- організаційно-виробничу структуру;  
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- структуру управління; 

- організаційну структуру підприємства. 

На будь-якому підприємстві є системи, які управляють і якими управляють. 

До першої відносяться органи, служби, апарат управління. До іншої – виробничі 

підрозділи (цехи, ділянки, відділи). 

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою 

управляють, структура управління – системи, яка управляє, а організаційна 

структура підприємств» – побудову і взаємозв'язок обидвох даних систем. 

Таким чином, структура управління ЗЕД відображає побудову системи 

управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління 

ЗЕД. 

Апарат управління будується з урахуванням необхідного оновлення ланок (по 

горизонталі) і ступенів чи рівнів управління (по вертикалі). Ланка управління – це 

структурний підрозділ чи окремі спеціалісти, що виконують відповідні функції 

управління. 

Характеризуючи повний цикл управлінської діяльності, що складає з 

планування, організації, координації, контролю і корегування цілей, слід 

зазначити, що вона, врешті-решт, представлена у вигляді двох елементів 

управління: вироблення і здійснення управлінських рішень. Саме тому рішення є 

центральним елементом управління й організації. 

Під поняттям «управлінське рішення» в менеджменті ЗЕД розуміється 

результат вибору на альтернативній основі суб’єктом управління 

зовнішньоекономічною діяльністю способу дій, спрямованих на вирішення 

поставленого завдання та досягнення відповідних цілей в існуючій чи 

спроектованій ситуації [5]. 

Управлінські рішення в менеджменті ЗЕД спрямовані на розв’язання 

конкретних завдань які виникають в процесі розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства і які характеризуються:  
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- невизначеністю, а в деяких випадках і суперечливістю умов завдань;  

- недостатністю інформації про можливі способи їх вирішення та чітких 

алгоритмів вирішення; 

- необхідністю вирішення цих завдань в обмежений час. 

Відповідно до цього визначають три основні типи управлінських завдань: 

1) концептуальні (стратегічні завдання, пов’язані з довгостроковим 

плануванням та прогнозуванням розвитку зовнішньоекономічної діяльності); 

2) тактичні (оперативні) завдання (пов’язані з вирішенням сучасних 

проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємства); 

3) операційні завдання (ті, що вирішуються під час проведення 

відповідних управлінських процедур). 

Наукова обґрунтованість управлінських рішень і їхня оптимальність 

залежить, з одного боку, від методів, використовуваних у процесі розроблення 

рішень, з іншого – від рівня знань і ступеня володіння законами розвитку 

суспільства і керування. Тому для їх обліку і практичного застосування слід 

враховувати сутність й механізм їхнього прояву, а також умови, за яких вони 

починають діяти [6]. 

Організаційна структура управління ЗЕД як складова частина внутрішньо 

фірмового управління визначається, насамперед, загальною стратегією 

підприємства, а також стратегією ЗЕД як її складової. Прийнято вважати стратегію 

засобом виживання фірми шляхом адаптування до середовища, а структуру – 

конструкцією, що її підтримує. Ланки ланцюга «середовище – стратегія – 

структура» взаємопов’язані і взаємозумовлені [3]. Якщо вони не відповідають 

одне одному, то під загрозу ставиться саме існування фірми. 

Організаційну структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданнями, які вона покликана вирішувати, її мета – максимізація прибутку на 

довготривалий період за рахунок ефективної участі в міжнародному 

підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутрішньо 
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фірмового управління, повинна, постійно розвиватися і вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері управління її форми і 

методи не можуть залишатися незмінними [3]. 

На підприємствах, які здійснюють експорт і імпорт товарів, 

зовнішньоторговельні функції управління будуються в основному у двох формах: 

як частка внутрівиробничої структури – зовнішньоекономічний відділ і як 

відносно самостійна організація – зовнішньоторговельна фірма. 

У теперішніх умовах підприємства мають не лише зберегти свій потенціал, 

якість і асортимент товарів на досягнутому рівні, але й удосконалити експорт і 

імпорт товарів [5 ,c.231]. У даний час, коли збут і закупки продукції 

ускладнюються, підприємства прагнуть справлятися з цим власними зусиллями. 

Економічну політику в сфері експорту й імпорту товарів здійснює 

зовнішньоекономічний відділ, провідна роль у якому належить службі 

маркетингу. 

Головними функціями зовнішньоекономічного відділу є: маркетингова 

діяльність; вивчення ринків збуту та закупки товарів; експорт та імпорт товарів; 

облік досягнень конкурентів на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

прогнозування світових тенденцій в економіці, міжнародних відносинах та 

зовнішньоекономічної діяльності; виставочна діяльність; підготовка та здійснення 

реклами своїх товарів; вивчення цінової політики та кон'юнктури ринків; збір і 

обробка інформації про ціни, якість та обсяги продажу конкурентоздатної 

продукції; укладання контрактів; оформлення документів; організація зустрічей з 

іноземними діловими людьми; розробка перспективних планів експорту й імпорту 

товарів; розробка кошторису витрат на здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності; визначення ризиків; фінансове забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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На великих підприємствах організаційна структура зовнішньоекономічного 

відділу складається з таких підрозділів: експорту, імпорту, діловодства і 

перекладів, реклами і виставок, фінансово-валютних операцій [3, c.68]. 

Організаційно-функціональна структура ЗЕД підприємства залежить від 

багатьох факторів, серед яких: масштаби ЗЕД; витрати, які пов’язані з 

виробництвом за кордоном або з продажем продукції на зовнішніх ринках; 

складність продукції; досвід; контроль над гнучкістю бізнесу, прибутками і 

поводженням у конкурентному середовищі; економічна свобода; конкуренція; 

присутність у країні; ризики. 

Крім того, на організаційну структуру ЗЕД підприємства впливають методи 

виходу на зовнішні ринки - через власну фірму (прямий метод) або за допомогою 

посередників (непрямий метод). 

При прямому методі ЗЕД підприємства може здійснюватися 

зовнішньоторговельною фірмою, яка є звичайно самостійним підрозділом 

підприємства, або відділом зовнішньоекономічних зв’язків підприємства. При 

непрямому методі здійснюється купівля і продаж товарів через торговельно-

посередницьку ланку на основі укладання договору з торговельним посередником, 

що передбачає виконання останнім визначених зобов’язань у зв’язку з реалізацією 

товару продавця. 

Організаційно-функціональна структура ЗЕД підприємства може змінюватися 

в разі його реорганізації. При реорганізації не відбувається погашення всіх прав і 

обов’язків підприємства, що реорганізується, перед кредиторами та бюджетом, а 

відбувається їх перехід до іншої особи або декількох осіб [4]. 

Зовнішньоекономічна діяльність потребує чіткого планування на 

підприємствах. Для цього потрібно мати чітке уявлення про мету її здійснення та 

засоби, якими підприємство володіє для цього.  

Використання цих принципів зовнішньоекономічної діяльності дає 

можливість для створення цілей та завдань, сприяє контролю за виконанням 

планів і зниженню тривалості і собівартості здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності.  
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Процес управління зовнішньоекономічною діяльністю тісно пов’язане з її 

метою, завданнями, принципами та функціями. Під процесом управління 

зовнішньоекономічною діяльністю розуміється упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних дій, що забезпечують прийняття управлінських рішень та їх 

виконання при здійсненні ЗЕД. Таким чином, основними поняттями, що 

характеризують процес управління зовнішньоекономічною діяльністю, та 

визначають його зміст є поняття «управлінська дія».  

Поняття «управлінська дія» характеризує процес управління ЗЕД 

підприємства з, змістовної, організаційної та технологічної точки зору. Основою 

управлінської діяльності є реалізація взаємопов’язаних функцій управління. 

Процес управління ЗЕД розглядається як розподіл функціональних обов’язків 

між виконавцями при проведенні зовнішньоекономічної діяльності. Функції 

управління виконуються у певній послідовності та поєднуються у цикли 

управління – періоди часу, протягом яких відбувається повна реалізація загальних 

функцій управління. До загальних функцій управління відносяться [6, c. 164]: 

- планування; 

- організація; 

- контроль; 

- координація. 

В організаційному напрямі процес управління зовнішньоекономічною 

діяльністю передбачає здійснення функціонально обумовлених операцій, 

спрямованих на об’єкт управління – зовнішньоекономічну діяльність, у взаємодії з 

яким вони є конкретними формами прояву змісту процесу управління.  

Таким чином, організаційний підхід до процесу управління ЗЕД полягає у 

погляді на нього як на комплекс взаємопов’язаних управлінських операцій, що 

спрямовані на розв’язання конкретних задач та досягнення поставлених цілей. Як 

складові управлінської діяльності, пов’язані з розробкою, прийняттям та 

реалізацією відповідних рішень, управлінські операції поділяються на такі групи 

операцій [5, c. 165]: 
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- інформаційно-пошукові; 

- аналітичні операції; 

- операції цілевизначення; 

- операції з розроблення та вибору варіанта дій (типу рішень); 

- операції з організації виконання (реалізації) дій (рішень). 

Технологічний підхід до процесу управління полягає у впровадження 

раціональної технології управління, яка передбачає алгоритмізацію управлінських 

дій, щодо встановлення організаційного порядку і визначенні раціональної 

послідовності виконання управлінських робіт. Технологія управління – це 

сукупність практичних прийомів, методів і засобів впливу на керований об’єкт, які 

здійснюються на основі пізнання закономірностей управлінських процесів і 

використання відповідних правил і процедур. Чітко організована технологія 

процесу управління завжди передбачає наявність наборів різних управлінських 

процедур. Вони є орієнтирами для виконання управлінських дій в певній 

хронологічній послідовності. До процедур, які супроводжують процес управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства відносяться дії, пов’язані із 

поетапним прийняттям і реалізацією управлінських рішень щодо[6, c. 66]: 

- визначення ситуації; 

- формулювання проблеми; 

- визначення варіантів рішення проблеми; 

- обґрунтування оптимального рішення; 

- обговорення та прийняття рішення; 

- організація виконання рішення; 

- контроль за ходом виконання рішення. 

Таким чином, з технологічної точки зору, процес управління ЗЕД 

розглядаєтеся перш за все як поетапна діяльність, яка поділяється на наступні 

технологічні стадії: 

1) підготовки управлінського рішення; 

2) ухвалення управлінського рішення; 

3) реалізації управлінського рішення. 
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Отже, для кожної стадії управління є характерним виконання певних 

процедур та операції за функціональними ознаками. Так, на стадії підготовки 

управлінського рішення здійснюється економічний аналіз ситуації на мікро- та 

макрорівні, що поєднує пошук, збір опрацювання інформації, виявлення та 

формування проблем, які потребують розв’язання; на стадії ухвалення – 

розроблення та оцінювання альтернативних рішень, добір критеріїв ухвалення 

оптимального рішення, вибір і прийняття найкращого рішення. На стадії реалізації 

розробляються заходи для конкретизації рішення та доведення його до виконавців, 

здійснюється контроль за його виконанням, вносяться необхідні корективи і 

надається оцінка отриманого результату. 
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Визначено основні види диверсифікації  підприємства, обґрунтовано формування 

стратегії розвитку підприємства на основі диверсифікації, визначено заходи, які 

повинно здійснити підприємство для формування зазначеної стратегії. 

Ключові слова: види диверсифікації, розгалуження, товарна стратегія, 

міжнародна діяльність, стратегія, конгломерат. 

В сучасних умовах, коли навколишнє бізнес-середовище систематично 

змінюється і це характеризується  посиленням світової глобалізації, конкуренції, 

науково-технічного прогресу, фінансово-економічної кризи, підприємства 

намагаються зберегти та відтворити  сталий розвиток власної діяльності в 

довгостроковій перспективі. Найбільш ефективним способом забезпечення 

стабільного розвитку підприємства, велика кількість науковців вважає 

диверсифікацію. Впровадження диверсифікації в діяльність підприємства 

дозволяє підприємствам ефективно здійснювати власну господарську діяльність, 

надає можливість адаптуватись до відповідного середовища їх діяльності, 

посилити конкурентну позицію на ринкових сегментах, максимально та ефективно 

застосовувати можливості розвитку. 

Дослідження сутності категорія «диверсифікація», видів диверсифікації, 

чинників впливу, мотивів, передумов здійснення диверсифікації, причин, цілей, 

методичних положень з оцінки диверсифікаційних заходів на підприємствах, 

моделей формування товарної диверсифікації, основних етапів еволюції 

розгалуження, особливостей застосування інтегрального методу оцінювання 

диверсифікаційних заходів на підприємствах, завдань та інструментів товарної і 
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технологічної диверсифікації виробництва, підходів до диверсифікації видів 

виробництва описано у наступних наукових джерелах авторів: Л.А. Бахчиванжи, 

Н.А. Белякової, Я.А. Бєлоущенка, Н.Ю. Подольчака, А.Б. Гур'янова, І.І. Давидової, 

І.Б. Скворцова, М.Д. Корінька, А.В. Ковальова, О.Є. Кузьміна, Н.І. Чухрай,  

О.Р. Мазуренок, О.Г. Мельник, Й.М. Петровича, М. Портера, О.С. Скибінського, 

Н.І. Степаненка, А.А. Томпсонамл, С.В. Філиппової, В.О. Шишкіна,  

Й. Шумпетера та ін.  

Враховуючи  численні дослідження проблем диверсифікації  на 

підприємствах зарубіжними та вітчизняними  науковцями, існує низка питань 

дискусійного характеру. Зокрема, необхідно уточнити сутність поняття 

«диверсифікація», узагальнити фактори впливу на диверсифікацію, види 

диверсифікації, розвинути характерні особливості диверсифікації, основні етапи 

еволюціонування диверсифікації, удосконалити моделі диверсифікації на 

підприємствах, методи оцінки диверсифікаційних заходів на підприємствах. Усі 

визначені фактори обумовили актуальність вказаної теми дослідження.  

В сучасних умовах господарювання, які характеризуються впливом 

глобалізації, жорсткою конкуренцією майже всі суб’єкти господарювання 

прагнуть досягти високих показників діяльності, підвищити рівень 

конкурентоспроможності. Тобто, на сьогодні конкурентоспроможність суб’єкта 

господарювання є важливим показником оцінювання його результативної 

діяльності.  

Манохіна Є.Е. наводить таку класифікацію видів диверсифікації, за якої 

можна виявити сутність цих видів диверсифікації, а також обґрунтувати цілі на які 

вони спрямовані (табл. 1). Науковець виділяє наступні види диверсифікації: 

інвестицій, продукції, виробництва, економічної діяльності. Основним недоліком 

такої класифікації можна вважати те, що науковець акцентує увагу на видах 

диверсифікації лише за ознакою об’єкта.  
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Таблиця 1 - Види диверсифікації, їх сутність та цілі  

№ 
п/п 

Вид 
диверсифікації 

Сутність поняття Ціль 

1. Інвестицій Інвестування у різні сфери
вкладення на довгострокові та 
короткострокові строки 

Мінімізація втрат в результаті 
змін кон’юнктури 

2. Продукції Збільшення кількості видозмін 
наявної продукції 

Утримання вже існуючого 
сегменту ринку 

3. Виробництва Одночасний розвиток
пов’язаних та непов’язаних між
собою видів виробництв 

Вихід на нові ринки 
збуту,уникнення ризиків, що є 
можливими через зменшення 
попиту на існуючий вид 
виробництва 

4. Економічної 
діяльності 

Активна діяльність суб’єктів
господарювання за межами 
основного виду діяльності 

Зміцнення позицій на різних 
ринках, забезпечення ефективної 
діяльності. 

 

Підвищення конкурентних позицій вітчизняних підприємств відіграє важливу 

роль для держави, оскільки це дасть можливість отримати таких переваг: вихід на 

ринки збуту нової продукції, розширення меж діяльності, мінімізація фінансових 

ризиків.  Численні наукові дослідження виявили,  що диверсифікація є  одним із 

способів зростання конкурентоспроможності національної економіки, а саме її 

господарюючих суб’єкті. Не менш важливим є зосередження уваги на 

класифікації видів диверсифікації. 

Соіна-Кутіщева Ю.Н. визначила класифікацію видів диверсифікації за 

наступними ознаками [6]: 

1) за напрямком: 

- горизонтальна – полягає у виході нового товару, який виготовляється за 

допомогою старих технологій в межах діяльності підприємства. Позитивним 

моментом такого виду диверсифікації є змога підвищення попиту на продукцію, 

мінімізація витрат, ефективне використання ресурсів.  

- вертикальна – спрямована на виробництво нового товару із використанням 

основного виду товару як сировини та комплектуючих. Крім того, такий вид 

диверсифікації спрямований на досягнення таких цілей: зменшення потреби в 

оборотних коштах; забезпечення кращих умов постачання та збуту; збереження 

технологічних комплексів тощо; 
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- перехресна – здійснюється через поєднання горизонтальної та вертикальної 

диверсифікації; 

- конгломератна – полягає в тому, що підприємство виробляє зовсім нові 

товари, непов’язані з існуючими.  

- змішана – поєднання горизонтальної, вертикальної та конгломератної 

диверсифікації; 

2) за належністю до галузі: 

- моногалузева – розвиток диверсифікації лише в одній галузі; 

- полігалузева зв’язана – диверсифікація в багатьох галузях, пов’язаних із 

основною сферою діяльності; 

- полігалузева незв’язана - диверсифікація у різних галузях, які відрізняються 

від основної сфери діяльності; 

3) за належністю до країни: 

- в межах однієї країни; 

- в межах кількох країн. 

Сергійчук І.І. виділяє наступні види диверсифікації залежно від сфер 

діяльності підприємства на виробничу, маркетингову та фінансову. Виробнича 

диверсифікація виявляється у розвитку зовсім нових видів виробництв. Така 

диверсифікація охоплює галузеву (значна кількість технологічно непов’язаних 

галузей функціонування на підприємстві) та продуктово-асортиментну 

(збільшується асортимент продукції при незмінності трудових ресурсів, 

технологій) диверсифікацію. Фінансова диверсифікація обумовлена при 

здійсненні підприємством фінансових вкладень та запозичень зумовлює 

урізноманітнення його фінансової діяльності. Маркетингова диверсифікація 

виявляється при урізноманітнення маркетингової діяльності суб’єкта 

господарювання через розширення каналів збуту, застосування різноманітних 

маркетингових способів реалізування продукції [1]. 



262 

Аксяітов Р.К. в своїх дослідженнях  класифікує диверсифікацію на два 

основні види – зв’язану і незв’язану. Згідно класифікації, зв’язана диверсифікація 

може бути вертикальною та горизонтальною, відповідно до неї компанія 

займається розвитком нових видів товарів та ринків в межах основного виду 

діяльності. Незв’язана диверсифікація характеризується розвитком товарів та 

ринків, що відрізняються від основного виду діяльності підприємства, сприяючи 

повному завантаженню виробничих потужностей, розподіленню ризиків, умілому 

застосуванні надмірної суми доходів, ліквідуванню непривабливого бізнесу тощо 

[40].  

Впровадження диверсифікації на підприємствах підгялагає впливу багатьох 

факторів. Відпровідно  виокремлюють два види диверсифікації: пряму і непряму. 

Непряма диверсифікація характерна для інвестиційних та холдингових компаній, і 

на неї впливають фінансові та управлінські фактори. Пряма диверсифікація 

здійснюється за умови наявності маркетингових, експертних послуг, 

технологічних ноу-хау [41].  

Люзе М.В., Окландер М.А. в свої дослідження їх виявили  сутність, плюси та 

мінуси трьох видів диверсифікації: вертикальної, горизонтальної та 

конгломератної. Вертикальна диверсифікація характеризується виробництвом 

товарів ( послуг), які за маркетинговими та технологічними параметрами є 

спільними з існуючими. Такий вид диверсифікації дає змогу оптимально 

використовувати всі ресурси, контролювати кожен крок. Основною рисою 

горизонтальної диверсифікації є задоволення попиту споживачів. Важливим 

аспектом горизонтальної диверсифікації є утворення ефекту синергії.  

Впровадження конгломератної диверсифікації супроводжується виходом 

підприємств на нові ринки із значною сумою затрат та великою базою споживачів. 

Використання такого виду диверсифікації є вигідною вигідною для підприємства в 

умовах переходу товару в стадію спаду життєвого циклу, оскільки можна 

застрахуватись від економічних коливань, отримуючи прибуток від нових 

рентабельних виробництв при наявності збиткових. [51,с.46]. 
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Давидов С.В. запропонував класифікацію щодо диверсифікації виробництва. 

Відповідно до цієї класифікації, диверсифікація виробництва поділяється на 

пов’язану та непов’язану із наявним асортиментом. У свою чергу, диверсифікація 

виробництва пов’язана із наявним асортиментом охоплює вертикальну (пряма – 

при наявності додаткових умов; непряма – можлива при фінансових і 

управлінських обмеженнях) та горизонтальну (вузька – здійснюється в межах 

виробничої системи на національному рівні; широка – проникнення у виробничі 

системи на міжнародному рівні). Диверсифікація непов’язана з освоєним 

асортиментом представлена концентричною диверсифікацією [67].  

Гур'янов А.Б. у своїх наукових працях основну увагу приділяв двом основним 

видам диверсифікації: виробнича і фінансова. У свою чергу, виробничу 

диверсифікацію деталізував на такі різновиди: галузева (зв’язана – горизонтальна, 

вертикальна, концентрична; незв’язана – розвиток малого та середнього бізнесу, 

багатогалузева, конгломеративна), продукції (відома і нова), обліку 

(бухгалтерський, податковий, управлінський), кадрової політики, фінансової 

діяльності, якості, маркетингу, виробничої бази, експорту та імпорту. Фінансова 

диверсифікація охоплює такі види: вкладення капіталів у цінні папери, банківські 

кредити, розподілення капіталу за нормами ризику та ліквідності, вертикальне 

інвестування у постачальників та споживачів [24]. 

Володіна Н.Г., Кузнєцова Е.А. окреслюють сутність, переваги та недоліки 

таких напрямів диверсифікації:  

 1) диверсифікація виробництва – виробництво нових товарів за 

допомогою нових методів виробництва.  

2) диверсифікація продукції – розширення асортименту продукції; 

3) диверсифікація послуг – надання різноманітних послуг; 

4) диверсифікація цін – орієнтиром для встановлення різних цін на 

продукцію є платоспроможність покупців, обсяг замовлення продукції; 

5) диверсифікація ринків збуту – збільшення каналів ринків збуту; 
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6) диверсифікація маркетингової діяльності – дослідження

 ринку, наукових, технічних, інноваційних розробок, формування 

позитивного іміджу підприємства [75]. 

Корінько М.Д. згрупував види диверсифікації за такими ознаками [2]: 

- предмет диверсифікації: капітал  та виробництво;  

- методи: пряме вкладення капіталу  та портфельне вкладення капіталу 

- інвестиційне джерело: внутрішнє та зовнішнє зростання; 

- принцип поєднання підприємств: функціональне злиття  та інвестиційне 

злиття (об’єднання непов’язаних підприємств у процесі виробництва); 

- об’єкт диверсифікації: виробництво (зміна напрямку виробничої діяльності), 

асортимент продукції (модифікування товарів), організаційно-економічні 

нововведень використання досвіду підприємств-лідерів вказаної галузі), 

економічна діяльність (вихід суб’єкта підприємницької діяльності за межі 

основного виду діяльності), науково-технічна діяльність (урізноманітнення 

наукових досліджень); 

- рівень диверсифікації: фірмова, міжфірмова, галузева, міжгалузева, 

державна, глобальна; 

- масштаб диверсифікації: одного ринку, сукупності ринків, економіки країни, 

економіки сукупності країн. 

Бахчиванжи Л.А. розробила такі класифікаційні ознаки диверсифікації: 

1) за сферою застосування – виробнича, фінансова, маркетингу, 

технологічна, експорту, імпорту; 

2) за видами – галузева, концентрична, інвестицій, кредитів, заощаджень, 

ринків, методів і каналів збуту, методів і каналів постачання, технологічного 

забезпечення, технічного забезпечення; 

3) за формами – традиційна, нетрадиційна, конгломератна, класична, 

специфічна; 

4) за напрямком здійснення – вертикальна, горизонтальна; 
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5) за наявністю зв’язків з основним виробництвом – пов’язана, 

непов’язана, пряма, зворотня. 

Впровадження одного з видів диверсифікації дасть змогу підприємствам 

зосередити  інвестиційні ресурси, отримати синергічний ефект, мінімізувати 

ризики у зовнішньому середовищі, підвищити репутацію, оптимізувати 

використання ресурсів. Крім того, науковцем сформульовано чіткі цілі 

вертикальної, горизонтальної та конгломератної диверсифікації. 

 Використання  вертикальної диверсифікації допомагає підприємству 

отримати переваги у закупівлі матеріалів, підвищити якість збуту продукції, 

мінімізувати необхідність в оборотних коштах 

Серед цілей горизонтальної диверсифікації зазначено такі: оптимальне 

використання сировини, матеріалів, значної кількості основних фондів, 

збільшення кількості споживачів в результаті розширення ринку. Впровадження 

конгломератної диверсифікації дасть змогу підприємствам виробляти продукцію  

на яку є попит, зменшить необхідність в оборотних коштах, раціоналізує 

використання сировини, здійсненням внутрішніх розрахунків.  

У праці [4] вказано такі класифікаційні ознаки видів диверсифікації:  

1) за видом діяльності: економічна, виробнича, фінансово-інвестиційна; 

2) за силою стратегічних відповідностей: обмежена,

 зв’язана (вертикальна, горизонтальна), незв’язана; 

3) за галузевою ознакою: внутрігалузева, міжгалузева; 

4) за ступенем можливості планування: проста, складна; 

5) за рівнем і характером витрат: дохідна, витратна; 

6) залежно від вибраного способу розвитку: диверсифікація 

за рахунок внутрішнього і зовнішнього зростання. 

Враховуючи особливості розвитку промислових суб’єктів господарської 

діяльності, запропоновано наступну класифікацію видів диверсифікації, яка 

відображає специфічні та загальні характерні особливості кожного еволюційного 

етапу диверсифікації [2]:  
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1) за напрямками: горизонтальна, вертикальна, конгломератна; 

2) за ступенем: одинична, множинна, комплексна; 

3) за способом (методом) здійснення: через внутрішній ринок

 капіталів, реструктуризацію, розподілення функцій або ресурсів; 

4) за відношенням до наявних напрямів діяльності: зв’язана і незв’язана; 

5) за етапом генезису ідей: формування товарного портфеля, галузевого 

портфеля, напрямків діяльності, портфеля країн; 

6) за досягнутим ефектом від диверсифікації: позитивний,

 негативний, нейтральний; 

7) за мотивами: економічні, фінансові, соціальні, стратегічні,

 техніко- технологічні; 

8) за відношенням до інших організаційних форм: за відношенням до 

концентрації (концентрична, неконцентрична, ізоконцентрична), за відношенням 

до інтеграції (зовнішня, внутрішня); 

9) за видами господарської діяльності: товарна, технологічна, збутова, 

ринкова, фінансова, управлінська. 

У праці [3] наведено види стратегій диверсифікації, які забезпечують 

гнучкість управління: 

- галузева диверсифікація діяльності – кількість основних споживачів 

продукції підприємства; 

- географічна диверсифікація діяльності – кількість ринкових

 сегментів підприємства; 

- технологічна диверсифікація діяльності – кількість технологій на 

підприємствах; 

- партнерська диверсифікація – кількість підприємств-

партнерів, з якими співпрацює суб’єкт господарювання; 

- продуктова диверсифікація діяльності – кількість розроблених, вироблених і 

реалізованих видів продукції. 
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Досить цікавою є трирівнева класифікація видів диверсифікації, яку 

сформував Балабан В.А.  

В основу даної класифікації покладена виокремленна продуктова, 

постачальницько-збутова, ринкова диверсифікація з подальшим формуванням їх 

підвидів і форм. Продуктова диверсифікація відбувається через зосередження 

зусиль підприємства на виробництві багатьох видів продукції або наданні різних 

послуг. Така диверсифікація може бути зв’язаною за виробництвом, подібністю і 

незв’язана. Така диверсифікація зв’язана за подібністю, а це в свою чергу означає 

виробництво подібних видів продукції за конструкцією, технологією, 

використовуваним устаткуванням. Продуктова диверсифікація зв’язана за 

виробництвом передбачає спільне використання сировини для виробництва різних 

видів продукції.  

Стадник В.В. в своїх дослідженнях виділяє наступні види  диверсифікації 

залежно від виду діяльності суб’єкта господарювання: комерційна, товарна, 

фінансова. Крім того, науковець наголошує на тому, що товарна диверсифікація є 

основною для машинобудівних підприємст, яка може бути виробничою та 

ринковою. Крім того, видами виробничої диверсифікації є концентрична, 

горизонтальна, конгломератна [5].  

У теперішній час глобалізація  є важливим фактором, який впливає на 

економічний розвиток буд-якої країни. Існують суперечності з приводу 

позитивного чи негативного впливу цього явища на економіку. Незважаючи на це, 

в умовах глобалізації виникають і активно діють інтегровані структури, які 

складають основу великого бізнесу. Великий бізнес в Україні представлений в 

різних організаційних формах: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. Такі 

структури є високоорганізованими, ієрархічними, функціонують на міжнародному 

рівні, мають достатній обсяг бюджету тощо [6]. 
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Однією із основних альтернативних стратегій розвитку цих структур 

виступає диверсифікація. Науковці виділяють дві основні форми 

диверсифікованого підприємства: підприємство або об'єднання.  

Поняття підприємство відображає своє цільове виробниче призначення і 

відсутність у його складі самостійних юридичних осіб. Стосовно 

диверсифікованих об'єднань, то вони можуть бути концернами, холдингами, 

фінансово-промисловими групами, конгломератами, асоціаціями, корпораціями, 

консорціумами тощо. Основними характерними рисами об'єднань є: певна 

структура та склад учасників, існування юридичних відносин, наявність чітких 

орієнтирів у своїй діяльності [4].  

В процесі здійснення корцерном зв’язаної та незв’язаної диверсифікації 

випливає  існування вертикальних та горизонтальних об’єднань. Суть Адже 

зв’язана диверсифікація полягає у виготовленні товарів, що пов’язані із основним 

видом діяльності підприємства (що є характерним для вертикального концерну), 

тоді як незв’язана – випуск продукції, що не має нічого спільного із основною 

галуззю господарюючого суб’єкта.  

Конгломерат – це «організаційна форма інтеграції компаній, яка об’єднує під 

єдиним фінансовим контролем значну кількість організацій». Саме тому для такої 

форми інтеграції компаній властиво об’єднувати  компанії різного виду 

діяльності. Розрізняють два основні способи його утворення: злиття; поглинання. 

У конгломераті організації юридично самостійні, а також характеризуються 

виробничо-господарською незалежністю, проте фінансово бізнес-структури 

залежні від головної компанії.  

Багато науковців виділяють низку видів видів диверсифікації, тому це дало 

нам підставу узагальнити і систематизувати основні їх види за такими 

ознаками: за сферою діяльності (товарна, технологічна, маркетингова, фінансова, 



269 

управлінська, інформаційна тощо); за цілями (стратегічна, тактична); за напрямом 

здійснення (горизонтальна, вертикальна, конгломератна, змішана); за 

організаційною формою (зовнішня, внутрішня); за відношенням до виду 

діяльності (зв’язана, незв’язана); за іншими ознаками (організаційна, 

функціональна, ресурсна, портфельна тощо). Пропонується доповнити 

класифікацію такими ознаками: за величиною суб’єктів господарювання 

(великого, середнього та малого підприємництва), за формами підприємництва 

(підприємства, банки, промислово-фінансові групи, конгломерати, концерни 

тощо). 
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