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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

УДК 005.4:332.012.324:336.279 

Балюк В.В. 

             Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті відображено теоретичні погляди на сутність кризи та фінансової 

рівноваги підприємства. Визначено основні заходи задля збільшення вхідних 

грошових потоків, з’ясовано основні інструменти забезпечення фінансової 

рівноваги на підприємстві в сучасних умовах. Обґрунтовано основні принципи 

фінансової рівноваги підприємства. 

Ключові слова:  криза, фінансова рівновага, фінансова спроможність, 

фінансовий стан, розвиток підприємства, економічна стабільність.  

Сьогодні, коли більшість підприємств не змогли втримати фінансову 

рівновагу в умовах економічної кризи, вони особливо потребують нових 

методів її аналізу.  Дискусійність поняття «фінансова рівновага» сягає корінням 

ще у ХVII століття, коли вперше дана проблема почала вивчатись 

дослідниками, але й сьогодні це питання залишається не менш актуальним.  

Джерелами для наукового дослідження слугували праці [1-6]. Так, 

фінансова рівновага – характеристика стану фінансової діяльності 

підприємства, за якого потреба в збільшенні основного обсягу активів 

підприємства балансується з можливостями підприємства щодо формування 

його фінансових ресурсів за рахунок власних джерел. 

Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів формування 

та використання (споживання) власних фінансових ресурсів. Така фінансова 
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рівновага досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що 

капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також 

узгодження джерел формування та напрямів використання власних фінансових 

ресурсів, встановлення оптимального співвідношення між внутрішніми та 

зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів. Фінансова 

рівновага – це агрегований показник, тому досягнення фінансової рівноваги 

значною мірою залежить від ефективності облікової політики підприємства, 

політики формування та розподілу прибутку підприємства, амортизаційної, 

дивідендної, емісійної політики тощо. Досягнення фінансової рівноваги – одна 

із найважливіших умов забезпечення фінансової стабільності, оскільки 

зростання можливостей щодо забезпечення приросту власних фінансових 

ресурсів означає підвищення фінансової стійкості та приводить до зростання 

ринкової вартості підприємства. 

Необхідною умовою життєдіяльності підприємства є, як відомо, 

забезпечення його постійної платоспроможності. Основним завданням 

фінансового менеджменту є така координація вхідних та вихідних грошових 

потоків, щоб у будь-який час підприємство було спроможним виконати свої 

поточні платіжні зобов'язання. Цього можна досягти, додержуючи фінансової 

рівноваги в довгостроковому періоді. 

 Фінансова рівновага передбачає, що грошові надходження підприємства 

дорівнюють або перевищують потребу в капіталі для виконання поточних 

платіжних зобов'язань. 

 Рівняння фінансової рівноваги можна подати в такому вигляді (базова 

модель): початковий стан резервів ліквідності + виручка від реалізації продукції 

+ надходження від інвестиційної діяльності + надходження від фінансової 

діяльності = поточні виплати в рамках операційної діяльності + інвестиції + 

погашення заборгованості (основна сума, відсотки) + виплата дивідендів + 

кінцевий обсяг резервів. 

Використання моделей фінансової рівноваги з метою забезпечення 

платоспроможності та ліквідності підприємства, що перебуває у кризі, 
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спрямоване на збільшення вхідних грошових потоків та зменшення вихідних. 

Збільшення вхідних грошових потоків досягається за рахунок таких основних 

заходів: 

1) мобілізації внутрішніх резервів самофінансування; 

2) рефінансування дебіторської заборгованості; 

3) стимулювання збуту основної продукції; 

4) залучення додаткового акціонерного (пайового) капіталу; 

5) одержання нових позик. 

 Вихідні грошові потоки зменшуються в результаті заходів: 

1) зменшення поточних виплат у рамках операційної діяльності (зниження 

собівартості продукції); 

2) реструктуризації кредиторської заборгованості; 

3) перегляду дивідендної політики; 

4) заморожування інвестицій. 

Поняття «криза» є одним з найбільш складних, яке має багато змістових 

відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Даний термін походить від 

грецького Krisis — різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка 

падіння, гостра нестача, невідповідність. 

В економіці термін «криза» набув поширення та визнання насамперед у 

зв'язку з розробкою концепції циклічності розвитку економічних систем, яка 

належить до фундаментальних складових категоріального апарату економічної 

теорії та вже понад сто років посідає одне з центральних місць у дослідженнях 

різних наукових шкіл та напрямів економічної науки. 

Парадигма циклічності змін сукупного попиту та пропозиції, обсягу 

виробництва та доходу і відповідно стану економіки є основою теорії 

економічних циклів та економічної кон'юнктури, яку досліджували такі видатні 

вчені економісти, як М. Туган-Барановський, Н.Д. Кондратьев, Дж. М. Кейнс, 

Й. Шумпетер. Практично жодне глибоке сучасне дослідження економічних 

процесів не залишає поза увагою теорію циклічності та явища, які вона 

пояснює. 
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У сучасному розумінні циклічні коливання макроекономічних систем 

розглядаються як багатофакторний процес, який поєднує дію різноманітних 

чинників та механізмів, що генерують та розповсюджують циклічні імпульси. 

Феномен циклу обумовлюється не тільки зовнішніми, поверхневими 

характеристиками процесу відтворення, але і його найбільш глибинними 

фундаментальними внутрішніми ознаками, що об'єктивно притаманні 

економічній системі. Без перебільшення можна констатувати, що проблема 

циклічності фокусує в собі усе різноманіття господарських, соціальних, 

політичних та психологічних проблем будь-якої економічної системи. 

У посткейнсіанській парадигмі, яка сьогодні є загальновизнаною, підприємство 

посідає центральне місце та розглядається як самостійний інститут (організація 

з внутрішньою ієрархічною структурою). Автономні рішення на рівні окремого 

підприємства є основоположними для забезпечення загальноекономічного 

результату. У поєднанні з рішеннями інших суб'єктів господарювання вони 

визначають ринкову ситуацію, організують та координують ринок. Саме такі 

рішення ініціюють ситуацію рівноваги або нерівноваги макроекономічної 

системи (економіки в цілому), а отже, є рушійною силою її економічного 

розвитку. Даний підхід покладено в основу розробки мікроекономічної теорії 

підприємства, яка пояснює механізм його функціонування в ринкових умовах. 

Вагоме значення в мікроекономічній теорії підприємства належить 

проблематиці криз та кризових явищ у діяльності підприємства 

В сучасній економічній літературі існують різноманітні пояснення сутності, 

феномену їх виникнення та розгортання кризових явищ. 

Застосування терміна «фінансова рівновага» до характеристики фінансово-
економічної стійкості підприємства є ознакою стійкості на визначений момент. 
Л. Вальрас на модельному рівні довів, що система загальної рівноваги стійка й, 
при виведенні з цього стану прагне до нього знову. Це означає, що збереження 
рівноваги економічної системи на основі стійкості є основою її  безупинного 
розвитку. Серед дослідників проблем фінансової рівноваги варто особливо 
виділити Б. Коласа, який пропонує розглядати фінансову рівновагу з двох 
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різних, але таких, що не суперечать один одному, точок зору: перша припускає, 
що підприємство має бути здатним за допомогою своїх ліквідних засобів 
погасити борги, коли це необхідно; друга виходить з того, що підприємство має 
підтримувати функціональну рівновагу між джерелами і їхнім використанням з 
огляду на стабільність перших і призначення других.  

Фінансова рівновага в цій ситуації характеризується збалансованістю 
фінансових потреб і джерел фінансування. Звідси випливає, що економічна 
категорія фінансової рівноваги є методологічною основою балансової рівності 
активів і пасивів.  

Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної 
діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення 
ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах. Ця економічна 
категорія є першочергово важливою для економічних партнерів, що здійснюють 
співробітництво з торговельним підприємством. Очевидно тому, забезпечення 
фінансової рівноваги є найважливішим завданням фінансових служб та 
адміністрації підприємства (зокрема торговельного), умовою успішності його 
внутрішніх та зовнішніх взаємодій. 

Проблеми фінансової рівноваги детально досліджено в працях відомих 
вітчизняних та зарубіжних класиків, зокрема: Ю. Брігхема і Л. Гапенськи, 
Дж.К. Ван Хорна, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Д.С. Молякова, Е.С. Стоянової, 
А.Д.Шеремета та інших Необхідно зауважити, що більшість науковців та 
дослідників найважливішим елементом визначеної характеристики 
підприємства вважають ліквідність. 

Таким чином, фінансова рівновага – це певний стан підприємства, який 
віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансово-
майнових зобов’язань перед іншими господарськими суб’єктами завдяки 
правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної 
структури активів підприємства та ефективності їх використання та правильно 
сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з 
найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов’язана із 
загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від 
кредиторів та інвесторів. 
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Визначення межі фінансової рівноваги підприємства має істотне практичне 
значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах ринкової 
економіки, тому що, недостатня стійкість суб’єктів господарювання в Україні 
багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає. 

Аналіз фінансової рівноваги підприємства на певну дату дозволяє 
встановити, наскільки раціонально підприємство керує власними та 
запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті.  

Коло найважливіших показників діяльності підприємства і показників, які 
характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто фінансову 
рівновагу, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства; 
наявність і динаміку основних та оборотних коштів; раціональність розміщення 
(використання) власних і залучених фінансових ресурсів (основних і оборотних 
коштів); ступінь фінансової незалежності підприємства (фінансової автономії); 
ліквідність і платоспроможність. 

Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом 
рентабельності діяльності торговельного підприємства і першочергово має бути 
досліджена в процесі проведення комплексного фінансового аналізу, який 
обумовлює потребу наявності в штаті підприємства висококваліфікованих 
аудиторів, що забезпечить постійний контроль та безперервний аналіз ступеня 
фінансової рівноваги конкретного торговельного підприємства. 

Становлення в Україні ринкової економіки  суттєво вплинуло на 
економічне та інформаційне середовище функціонування підприємств. 
Зрозуміло, що здійснюючи  свою діяльність в ринковій економіці кожне 
підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого 
воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові 
зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, 
найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а 
справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну 
відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання 
фінансових зобов’язань підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів 
лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним 
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серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального 
прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для 
формування фінансової рівноваги підприємства. 

Незважаючи на глибоку еволюцію сутність фінансової рівноваги ще 
потребує уточнення, і дискусії з цієї проблеми продовжуються до теперішнього 
часу. Це обумовлює необхідність проведення дослідження сутності фінансової 
рівноваги з метою поглиблення визначення її основних особливостей. 

Таким чином, фінансова рівновага підприємства – це складна, інтегрована 
за багатьма показниками характеристика якісної його діяльності. У найбільш 
концентрованому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як 
міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і 
ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської 
діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями. Крім того, фінансова рівновага підприємства є комплексним 
поняттям, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових 
відносин підприємства, визначається сукупністю показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

В  статті розглядається  поняття  дебіторської заборгованості, вплив зміни 

їх на фінансову стійкість підприємств. Висвітлена методика послідовності 

проведення аналізу. Розкрито методику коефіцієнтів оборотності 

дебіторської заборгованості та терміну їх погашення. Розглянуті  проблеми  

управління дебіторською заборгованістю, визначені методичні підходи до 

оцінки їх стану  та  запропоновані  заходи, що  сприятимуть  поліпшенню  

фінансової  стійкості  компаній,  яка  є основою положення на ринку та їх 

конкурентоспроможності. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість. 

управління, фінансовий стан підприємства, ліквідність підприємства. 

Взаємовідносини внаслідок яких виникає дебіторська заборгованість, 

розподіл фінансових ресурсів є неодмінною складовою діяльності 

підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість відіграють важливе 

значення у функціонуванні підприємства, оскільки впливають на рівень його 

ліквідності та платоспроможності, займають значну частину в структурі 

балансу суб’єкта господарювання. Неефективне управління ними може 

спричинити кризове становище підприємства, а ефективність формування і 

безпосередньо використання − визначає наскільки є результативною його 

господарська діяльність. Несвоєчасне повернення заборгованості, неповне 

виконання підприємством власних зобов’язань є результатом неефективного 

управління його дебіторською та кредиторською заборгованістю. 

Значний  внесок  у  розв’язання  проблеми  щодо управління  дебіторською  

та  кредиторською  заборгованостями  в  авіагалузі  внесли  вітчизняні 

економісти-науковці: О.Д. Василик,  В.С. Варналій,  З.М. Васильченко, 
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Л.І. Данилова, О.Д. Заруба, Н.І. Костіна, В.М. Опарін, А.М. Поддєрьогін та 

інші. Серед  зарубіжних  економістів  дана  проблема  знайшла  відображення  у  

працях  наступних науковців:  А. Бернстайна,  Р. Брейлі,  Є. Брігхема,  К. Друрі,  

С. Майєрса,  С. Росса,  Р. Холта  та  інших. Проте,  розкриваючи  поняття  та  

сутність  дебіторської  і  кредиторської  заборгованості,  вплив  їх  на 

фінансовий стан підприємства, важливість контролю за ними тощо, у своїх 

наукових працях науковці не враховують специфіку деяких видів галузей, а  

отже,  особливості оцінки  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості,  її  

аналіз  та  управління  нею  на підприємствах потребує подальшого 

дослідження і є досить актуальними. Літературними джерелами для 

дослідження слугували наукові роботи [1-8]. 

Метою  статті  є  розробка  заходів  щодо  ефективного  управління 

дебіторською  заборгованістю, а також вдосконалення методики аналізу та 

оцінки дебіторської  заборгованості.  

Дебіторська заборгованість – це сума рахунків до отримання: форма 

тимчасового вилучення коштів з обороту підприємства, що виникло в 

результаті постачання товарів, робіт або послуг в кредит. На фінансовий стан 

підприємства значною мірою впливає наявність та структура його дебіторської 

та кредиторської заборгованості. Ефективне управління ними є одним з 

важливих напрямків діяльності підприємства. Перш ніж вирішити проблемні 

питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 

підприємства, визначимо сутність цих понять. 

Дебіторська заборгованість підприємства є одним з фінансових показників 

його діяльності, який визначає рівень ліквідності та платоспроможності 

суб’єкта господарювання, є заборгованістю дебіторів перед підприємством, яка 

визначається в грошовій сумі за наданий споживчий та комерційний кредит 

покупцям, а також може бути в формі авансу постачальникам, щодо яких в 

підприємства виникає майнове право вимагати оплатити борг. 

Визначаючи це поняття, потрібно звернутися до положень стандартів 

бухгалтерського обліку (далі − П(С)БО). Так, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська 
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заборгованість», який є основним нормативно-законодавчим документом, що 

визначає це поняття, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату. Це положення також розкриває значення 

поняття «дебітори», відповідно до якого, дебітори – це фізичні та юридичні  

особи, які заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів, внаслідок минулих подій [8] . 

 Уся дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову й поточну. 

Відповідно до п. 6 П(С)БО 10 у разі відстрочення платежу за продукцію, 

товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою 

вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів 

та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, 

послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими 

доходами (процентами) у періоді її нарахування. Довгострокова дебіторська 

заборгованість являє собою  суму дебіторської заборгованості, яка не виникає у 

ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти 

місяців з дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість є сумою 

дебіторської заборгованості, яка не виникає у ході нормального операційного 

циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Аналіз дебіторської заборгованості проводиться, звичайно, у кілька етапів. 

На першому етапі аналізу оцінюють рівень дебіторської заборгованості 

підприємства і його динаміку в попередньому періоді.  

На другому етапі аналізу визначають середній період інкасації 

дебіторської заборгованості та кількість її оборотів у досліджуваному періоді 

(звичайно - рік). Кількість оборотів дебіторської заборгованості (коефіцієнт 

оборотності) характеризує швидкість обертання інвестованих у неї коштів 

протягом певного періоду. Цей показник, як середній період інкасації 

дебіторської заборгованості, характеризує її роль у фактичній тривалості 

фінансового та загального операційного циклу підприємства. 

На третьому етапі аналізу вивчається склад дебіторської заборгованості за 

окремими її видами. Слід побудувати таблицю складу та динаміки дебіторської 
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заборгованості. На її основі визначають частку кожного виду дебіторської 

заборгованості в загальному її обсязі та досліджують динаміку зміни розміру 

кожного її виду. 

На четвертому етапі аналізу оцінюється склад дебіторської заборгованості 

за окремими її «віковими» групами, тобто за передбаченими строками її 

інкасації. Результати такого аналізу подають у формі таблиці, а також графічно.  

Збільшення дебіторської заборгованості підприємства, терміну протягом 

якого заборгованість дебіторів обертається в грошові кошти, зменшення 

інтенсивності її обертання, може свідчити про можливість 

неплатоспроможності покупців, їх банкрутства, збільшення величини продажів, 

наявність проблем збуту, непродуманої, нераціональної політики, яку 

підприємство проводить відносно своїх покупців. Однак, це не доцільно 

сприймати тільки як негативний фактор, оскільки, якщо заборгованість є 

нормальною, а не простроченою, то це не створить для підприємства 

фінансових труднощів, що виражатиметься в нестачі фінансових ресурсів, 

додаткових фінансових витратах, зменшенні прибутку та ризику неповернення 

боргів. Також це може бути свідченням  проведення підприємством більш 

м’якої політики з метою розширення ринків збуту. Підприємство не повинно 

прагнути заморозити кошти в дебіторській заборгованості, тому що, це 

уповільнить оборотність капіталу, знизить фінансову стійкість суб’єкта 

господарювання. Чим більше дебіторська заборгованість здійснюватиме 

оборотів, тим швидше підприємство одержуватиме кошти від своїх дебіторів, 

що підвищуватиме ліквідність його оборотних коштів. 

Домінуючою метою підприємства при управлінні дебіторською 

заборгованістю має бути мінімізація розміру заборгованості, винятково, 

простроченої, та термінів інкасації заборгованості з метою збільшення своїх 

прибутків. Якщо в підприємства наявна заборгованість, за якою минув строк 

позовної давності, воно повинно вжити будь-яких заходів для її стягнення, 

приділити безпосередню увагу найдавнішим та найбільшим сумам 

заборгованості. 
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Для того, щоб прискорити погашення дебіторської заборгованості 

підприємства необхідно надавати покупцям знижку за зменшення строку її 

погашення, що спонукатиме їх оплачувати свої рахунки до встановленого 

строку сплати. Цей метод є широко використовуваним у високорозвинених 

країнах, оскільки підприємству вигідніше надати знижку на реалізовану ним 

продукцію та отримати швидку оплату рахунку, ніж втратити частину вартості 

продукції, яка реалізована, внаслідок інфляції. Також доцільно застосовувати 

при відпуску товарів передоплату, здійснювати комерційні вексельні 

розрахунки, що дозволять отримати певний відсоток за відстрочку платежу, 

використовувати механізм факторингу, що полягає в продажі підприємством 

банку права на отримання грошових коштів за платіжними дорученнями на 

реалізовану продукцію, термін оплати якої минув, або є поточним,  в обмін на 

отримання основної частини суми заборгованості (з вирахуванням комісійних 

відсотків банку, чи факторинговій компанії, величина яких залежить від 

фактора ризику, чинної відсоткової ставки та термінів сплати заборгованості).  

При управлінні дебіторською заборгованістю підприємству необхідно 

використовувати різні методи керування нею, які, в свою чергу, класифікують 

за певними групами (табл. 1). 

Таблиця 1 - Методи управління дебіторською заборгованістю 

підприємства 
Методи Характеристика 

Юридичні Подача позову до суду, претензійна робота, тощо. 

Психологічні 

Нагадування боржнику по факсу, телефону, пошті про його 
заборгованість, застосування ЗМІ, або розповсюдження інформації 
поміж суміжних постачальників. 

Економічні 

Застосування штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за 
прострочення платежу, призупинення постачання продукції, передача 
майна та майнових прав в заставу. 

Фізичні Арешт майна особи, яка є боржником. 
 

Впровадження зазначених вище заходів допоможе підприємству зменшити 

розміри заборгованості дебіторів, надасть можливість використання 

дебіторської заборгованості в його операційній та інвестиційній діяльності, яка 
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може принести суб’єкту господарювання більше вигоди. Реалізація вказаних 

основних сучасних форм рефінансування заборгованості, таких як обіг 

векселів, факторинг, овердрафт, тощо, чомусь є не широко використовуваними 

на промислових підприємствах, хоча вони істотно прискорюють 

трансформацію заборгованості дебіторів в грошові кошти. 

Загалом, для скорочення величини дебіторської заборгованості 

підприємства доцільно використовувати різні напрямки мінімізації її величини. 

Так, до напрямків мінімізації величини дебіторської заборгованості 

підприємства наступні:  

-  визначення  рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, 

поглиблений аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення 

певних стандартів їх оцінки та ведення картотеки боржників; 

-  збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним 

одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів; 

- вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною; 

- своєчасне оформлення та надання розрахункових документів; 

- здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою; 

- припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної 

дисципліни; 

- систематичне здійснення інвентаризації заборгованості. 

Щоб реалізовувати ефективну політику керування дебіторською 

заборгованістю, підприємству необхідно встановити граничні її розміри та 

терміни погашення, дотримуватися них, та здійснювати чітке її планування. 

Потрібно встановити такий оптимальний розмір заборгованості, який би 

надмірно не іммобілізував фінансові ресурси та не створював для підприємства 

проблем із забезпеченням постійного процесу виробництва, постачання, 

реалізації і розрахунків за власними зобов’язаннями. Суб’єкт господарювання 

повинен здійснювати постійний оперативний контроль за рухом заборгованості 

дебіторів, що дозволить слідкувати за тим, наскільки своєчасно відбувається 

погашення заборгованості, чи відповідає запропонована підприємством 
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відстрочка здійснення платежу його стану та вимогам ринку. У разі виникнення 

простроченої дебіторської заборгованості потрібно розробити певну 

систематичну процедуру для її стягнення та дотримуватись її [4]. 

Також, одним з важливих напрямів покращення фінансового стану 

підприємства є збалансування співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості. В більшості випадків спостерігається значне перевищення 

кредиторської заборгованості, що може вказувати як на те, що підприємство 

раціонально використовує свої кошти, оскільки більше залучає їх в обіг, ніж  

вилучає з нього, так і про те, що незважаючи на стан дебіторської 

заборгованості суб’єкт господарювання змушений погашати свою 

заборгованість. В такому випадку майбутні надходження не перекривають 

майбутніх платежів, підприємство не здатне розрахуватися за рахунок 

заборгованості дебіторів з його кредиторами.  

Досліджуючи  функціонування  бізнесу  суб’єктів  господарювання  в  

умовах  ринкової  економіки України  автором  пропонуються  наступні  заходи  

щодо  вдосконалення  системи  управління  дебіторською заборгованістю: 

- виключення з числа партнерів підприємства з високим ступенем ризику; 

періодичний  перегляд  граничної  суми  кредиту;  

- використання  можливості  оплати  дебіторської заборгованості  

векселями,  цінними  паперами;  

- формування  принципів  розрахунків  підприємства  з контрагентами  на  

майбутній  період;  

- виявлення  фінансових  можливостей  щодо  надання підприємством 

товарного (комерційного)  кредиту;  

- визначення можливої суми  оборотних  активів,  що відволікаються  в  

дебіторську  заборгованість  по  товарному  кредиту,  а  також  по  виданих  

авансах;  

- формування умов забезпечення стягнення заборгованості;  

- формування системи штрафних санкцій за прострочення  виконання  

зобов'язань  контрагентами;  
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- використання  сучасних  форм  рефінансування заборгованості;  

- диверсифікація  клієнтів  з  метою  зменшення  ризику  несплати  

монопольним замовником.  

Основою  обґрунтування  стратегії  та  тактики  управління  дебіторською  

заборгованістю підприємства  та  визначення  сукупності  розрахункових  

операцій  на  основі  економіко-математичного моделювання є  кількісний 

аналіз інформаційної бази моделі грошових розрахунків  з використанням 

математичних, статистичних й економетричних методів та прийомів [4] . Після  

того,  як  встановлено  тривалість  виробничо-фінансового  циклу,  слід  

провести  аналіз дебіторської  заборгованості  підприємства-постачальника.  

Для  цього  в  якості  інформаційної  бази використовується  бухгалтерський  

баланс  і  звіт  про  фінансові  результати.  Для  аналізу  оборотності 

дебіторської заборгованості використовують відповідні коефіцієнти.  

Узагальнюючи  вищевикладене,  можна  зробити висновок,  що  

збільшення  дебіторської  заборгованості  ініціює  додаткові  витрати  

підприємства  на: збільшення  обсягу  роботи  з  дебіторами;  збільшення  

періоду  обороту  дебіторської  заборгованості (збільшення  періоду  інкасації);  

збільшення  втрат  від  безнадійної  дебіторської  заборгованості.  Тому одним 

із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю 

в компаніях є  визначення  ступеня  ризику  неплатоспроможності  покупців,  

розрахунок  прогнозного  значення резерву  по  сумнівних  боргах,  а  також  

надання  рекомендацій  по  роботі  з  фактично  або  потенційно 

неплатоспроможними покупцями. Крім того, дебіторська заборгованість – 

елемент оборотних коштів, її облік,  аналіз і аудит зменшення  впливає  на  

позитивний  результат  коефіцієнта  покриття.  Відповідно  до  цього, фінансові 

менеджери  повинні  вирішувати  не  тільки  завдання  зменшення  дебіторської  

заборгованості, але і її балансування  з  кредиторською. При  аналізі 

співвідношення  між  дебіторською  і кредиторською заборгованостями  

необхідно  здійснювати аналіз умов  комерційного  кредиту,  що  надається  

фірмі постачальниками запасів. 
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Для підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю 

можна порекомендувати  підприємству  заходи направлені на здійснення  

безперервного  моніторингу  стану  дебіторської заборгованості, своєчасно 

виявляючи і усуваючи, при цьому, негативні тенденції. Також слід 

орієнтуватися на велике число покупців для зниження ризику несплати; 

безперервно контролювати стан розрахунків з покупцями по простроченій  

заборгованості та надавати  більше  знижок  при  передоплаті, безперервно 

стежити за оборотністю дебіторської заборгованості з метою з'ясування 

причин, які уповільнюють оборотність.  
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Борисюк  Г.В.  

                  Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття містить аналіз сучасних поглядів на здійснення товарної 

диверсифікації діяльності підприємства, відображає існуючі проблеми 

виокремлення типів диверсифікації, особливостей її здійснення в сучасних 

умовах на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. 

Ключові слова:  товарна диверсифікація, інтеграція, вертикальна інтеграція, 

горизонтальна інтеграція, квазі-інтеграція, латеральна інтеграція, часткова 

інтеграція.  

Діяльність вітчизняних торговельних підприємств в сучасних умовах 

зумовлює необхідність адаптованого управління товарним асортиментом, його 

плануванням у відповідності до потреб населення, що водночас має сприяти і 

прибутковості виробників. Формування асортименту  та його постійне 

вдосконалення здійснюються підприємствами на основі використання науково-

обґрунтованих підходів.  
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Прискорення темпів розвитку торговельних підприємств, що відбувається 

в останні роки, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією 

економіки, значним чином загострюють проблему пошуку і реалізації 

конкурентних переваг в області формування товарного асортименту.  

В таких умовах товаровиробники, які прагнуть утриматися та вижити на 

ринку, повинні мати в своєму асортименті, як мінімум, кілька різновидів 

продукції, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу і взаємно 

доповнюють один одного, тобто диверсифікувати продукцію. При чому цей 

процес буде ефективним тільки за умов циклічності і систематичності його 

здійснення. В цьому полягає актуальність обраної теми дослідження. 

Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних 

завдань: 

- вивчення теоретичних положень формування товарного асортименту 

сучасного підприємства та можливість його диверсифікації; 

- визначення впливу факторів на формування асортименту підприємства та 

його диверсифікації; 

- оцінка фактора прибутковості окремої асортиментної одиниці в системі 

оптимізації асортиментної диверсифікації на підприємстві; 

- формування пропозицій щодо можливості змін у асортименті 

підприємства.  

Підприємства при формуванні оптимального товарного асортименту 

застосовують різні характеристики. Щодо визначення характеристик та 

властивостей асортименту  у сучасній тематичній літературі запропоновано 

різні підходи, деякі з яких інколи ототожнюються. Наприклад, в роботі 

Л.Б Міротіна та М.Е. Гамбаєва чітко розподілено характеристики асортименту.  

Характеристики асортименту адаптуються до мінливих та не 

контрольованих факторів ринку, які дають кількісну та якісну оцінки 

можливостям підприємства [4]: 

- глибина (у кожній підгрупі продукції кількість різновидів); 
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- повнота (спроможність набору продукції однорідної групи задовольняти 

однакові потреби споживачів); 

- ширина (кількість видів, різновидів і найменувань однорідних і 

різнорідних груп продукції, запропонованих підприємством). 

Диверсифікація – це розповсюдження господарської діяльності на нові 

сфери. Тобто, розширення асортименту вироблених товарів, видів послуг, 

географічної діяльності. У вузькому розумінні під диверсифікацією розуміють 

проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв’язку, 

або функціональної залежності від основної їх діяльності [1]. 

Диверсифікація дає переваги у конкурентній боротьбі, бо збільшує 

можливості маневрування за умов змінної кон’юнктури, забезпечує стійку 

позицію на ринку, знижує ризик інноваційних продуктів, підвищує 

ефективність використання результатів науково-дослідних робіт, дає змогу 

підприємству проникати в інші галузі. 

Вертикальна інтеграція (зв’язана вертикальна диверсифікація) – це процес 

придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які 

технологічно входять в процес виробництва [6]. 

Підприємства бажають створювати необхідні для виробничого процесу 

товари самостійно, в середині самого підприємства замість того, щоб купувати 

їх на ринку у інших підприємств. 

Прикладом вертикальної інтеграції може бути виробництво напоїв, яке 

доповнюється виготовленням пляшок, створенням мережі власних кафе. 

Розрізняють декілька типів вертикальної інтеграції [9]: 

1. Повна інтеграція виробничої діяльності. 

2. Часткова інтеграція – в цьому випадку частина продукції виготовляється 

на підприємстві, а частина закуповується у інших підприємств. 

3. Квазі-інтеграція – створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в 

інтеграції без переходу прав власності. 

Вертикальна інтеграція реалізовується в двох основних формах: 
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1. Зворотна інтеграція або інтеграція назад – в такій ситуації підприємство 

приєднує функції, які раніше виконували постачальники. Метою такої 

інтеграції може бути захист стратегічно важливого джерела сировини або 

доступ до нової технології, яка важлива для базової діяльності. 

2. Пряма інтеграція або інтеграція вперед – у даному випадку 

підприємство приєднує функції, які раніше виконували дистриб’ютори. Тобто, 

приєднуються транспортні, сервісні служби, канали збуту та інші 

функціональні служби, які пов’язані з основною діяльністю 

підприємства. Метою такої інтеграції є забезпечення контролю над збутом 

продукції. 

Найчастіше вертикальна інтеграція використовується підприємствами 

металургійної, паперової, нафтової та хімічної промисловості. 

 Горизонтальна інтеграція (концентрична диверсифікація) – передбачає 

випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов’язані з 

існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства. 

Тобто, підприємство додає до товарів своєї номенклатури нову продукцію, 

яка виробляється із використанням тих самих технологій або потребує 

аналогічних маркетингових програм. 

Наприклад, якщо  підприємство з виготовлення побутових пластмас 

починає виробництво деталей із тих самих матеріалів для машинобудування 

або туристичне агентство вступає в готельний бізнес. 

Головною метою горизонтальної інтеграції є посилення позиції фірми у 

галузі шляхом поглинання певних конкурентів, або встановлення контролю над 

ними. 

 Латеральна (поздовжня) диверсифікація здійснюється тоді, коли 

підприємство приймає рішення увійти в галузі, які не мають нічого спільного з 

його головною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв’язку між 

традиційною та новою продукцією. Така диверсифікація є дуже ризикованою і 

може бути виправдана лише тоді, якщо можливості фірми або взагалі відсутні, 

або позиції конкурентів досить сильні, або тому, що ринок базової продукції 
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знаходиться на стадії занепаду. Наважуються на впровадження даного виду 

диверсифікації лише підприємства зі значним науково-технічним та 

технологічним потенціалом [8] . 

 Отже, диверсифікація завжди має на меті одержання максимальної вигоди 

від власних товарів на наявних ринках, розширення збуту, збагачення 

асортименту фірмових товарів. 

Слід відзначити, що питання аналізу господарського портфеля напрямків 

діяльності фірми, вибір її стратегії щодо продукту або ринку, є одним з 

головних складових стратегічного маркетингу, розробка теоретичних засад 

якого досі перебуває в стадії становлення. Так, японські фахівці з-поміж 

диверсифікованих компаній виділяють: 

-  компанії з домінуючим продуктом, на який припадає від 70% до 95% 

загального обсягу продажу; 

-  компанії з технологічно пов’язаною (до70%) продукцією. Так, колишні 

суднобудівні фірми «Міцуї» та «Міцубісі» диверсифікувавши своє виробництво 

для стабілізації обсягів продажу і рівня попиту, створили виробництво в 

галузях, технологічно подібних до суднобудування: виготовлення металевих 

конструкцій, будівництво виробничих підприємств. Нині в цих всесвітньо 

відомих фірмах безпосередньо на суднобудування припадає лише 20 – 30% 

загального обсягу продажу і вони успішно працюють; 

- компанії, що виробляють різноманітну продукцію, розраховану на те 

саме коло покупців ( не менше 70% загального обсягу продажу). Це, наприклад, 

компанії, що випускають комплекти спортивного знаряддя, одягу та взуття для 

гірськолижного спорту: лижі, черевики, окуляри, костюми. Ці вироби мають 

різне призначення і технологію виготовлення, але реалізуються в тих самих 

крамницях; 

- компанії, що виробляють продукцію, пов’язану технологією виробництва 

і системою збуту (не менше 70% продажу). Так, фірма “Кенон” виробляє 

фотокамери, копіювальні апарати, калькулятор, які мають подібну технологію 

виробництва і одну систему збуту; 
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- компанії, що виробляють найрізноманітнішу продукцію. Наприклад, 

японська фірма «Убе Косан» займається виробництвом добрив, пластмас, 

цементу, обладнання. 

Провівши дослідження взаємозв’язків між типами диверсифікації та 

ефективністю діяльності 102 компаній обробної промисловості за 18 років, 

економісти Японії встановили деякі закономірності. Дослідження засвідчили, 

що зі збільшенням рівня диверсифікації норма прибутку на сукупні 

капіталовкладення спочатку зростає, але згодом зменшується. Найвищу 

ефективність мають компанії, що виробляють продукцію майже однакову за 

системами збуту та за технологією («Соні», «Міцубісі»): у цих компаніях 

ефективніше використовуються технологічних потенціал, виробничі та збутові 

потужності. На другому місці – компанії з домінуючим продуктом із високим 

рівнем спеціалізації («Тойота», «Ніссан»). Найнижча ефективність у компаній, 

що виробляють різноманітну продукцію. 

Отже, оптимізація асортименту крім досягнення її відповідності цілям та 

ресурсам діяльності підприємства на ринку вимагає забезпечення його 

наближення до умов зовнішнього середовища, існує необхідність створення 

комплексної методики, що враховує всі виділені змінні. Визначення набору 

товарних груп, найбільш пріоритетним для успішної роботи підприємства в 

конкретних умовах на ринку і забезпечує економічну ефективність його 

діяльності в цілому - одне з основних питань асортиментної політики. Остання  

передбачає також вирішення питання про походження товарів - вироблених 

фірмою або придбаних нею від зовнішніх джерел.  
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ   

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

У статті розглянуто особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємствами агропромислового комплексу, узагальнено та доповнено 

теоретико-методологічні положення формування зовнішньоекономічних 

стратегій в АПК. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних явищ на 

ефективність функціонування вітчизняних аграрних підприємств та 

запропоновано можливі шляхи їх подолання. 

Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, агропромисловий комплекс, 

зовнішньоекономічна стратегія, експорт, імпорт, торговельний оборот. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими або практичними задачами. В Україні відбувається оновлення 

економічної політики як внутрішніх, так і зовнішніх сфер, пов’язаних з 

удосконаленням механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Україна прагне на рівні з іншими країнами світу побудувати свою національну 

систему зовнішньоекономічних зв’язків з метою переходу на інноваційний тип 

розвитку, що повною мірою стосується і підприємств усіх сфер 

агропромислового комплексу та має вагомий вплив на розвиток взаємовідносин 

між його підприємствами.  

Аналіз останніх публікацій за темою дослідження, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття. Економічні 

трансформації світового господарства більшістю дослідників розглядаються як 

процеси перетворення існуючої системи міжнародних господарських зв’язків, 

що супроводжуються розмиванням одних елементів та появою інших. Серед 

низки робіт варто згадати наукові доробки Ю.М. Бабака, В.І. Богачьова, 

М.М.Гапочки, В.Г. Ткаченко,  Л.М. Федорця, О.О. Фоменко, В.П. Шпички та 

інних. Разом з тим, залишаються поза увагою питання формування ефективних 

взаємовідносин підприємств, де одним з вагомих чинників впливу є саме 

зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринку.  

У статті поставлено за мету дослідити зовнішньоекономічні аспекти та їх 

вплив на формування ефективних організаційно-економічних відносин 

підприємств АПК. Виклад основного матеріалу. Аналіз процесів взаємодії 

національної економіки із світогосподарською системою дозволяє визначити 

пріоритети планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агропромислового комплексу. Планування діяльності підприємств АПК має 

ставити за мету формулювання завдань розвитку їх зовнішньоекономічної 

діяльності, а також визначити засоби їх досягнення з метою отримання 

максимально можливих власних економічних вигод [1]. Ми розглядаємо 

економічні трансформації як складне явище, що призводить до перетворень у 

взаємовідносинах країн світу. Економічні ознаки трансформованих 
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світогосподарських відносин відбиваються у становленні принципово нового 

технологічного способу виробництва, якісному перетворенні його матеріально-

речовинних чинників. Сучасним економічним трансформаціям характерні 

наступні властивості: перехід світогосподарської системи на ринкові засади; 

глобалізація усіх сфер людського життя; має прояв чітка тенденція до 

глобальної інтеграції; переважання інтенсивного типу економічного зростання; 

поява нових галузей і сфер економіки; розширення сфери послуг; 

удосконалення інфраструктури світового господарства; інтеграція процесів 

міжнародної політики і міжнародної економіки. Світове співтовариство, у 

контексті становлення різних форм правопорядку та набутого досвіду 

міждержавних відносин, сформувало певні засади світової організації торгівлі.  

Торговельна політика на сучасному етапі її трансформації та проблеми, що 

виникають на світовому ринку товарів і послуг, регулюються та узгоджуються 

як двосторонніми угодами, так і певними інституціональними структурами. 

Залежно від цього торгівля є об’єктом регулятивної діяльності низки галузевих, 

регіональних та міждержавних урядових і неурядових структур. Нині до 

найвпливовіших структур належать три утворення у межах ООН, а саме: 

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі (ЮНСІ-ТРАЛ), Міжнародний торговельний центр. 

Регіональні недержавні утворення відіграють важливу роль у розвитку 

економічної інтеграції певної групи країн через створення вільних зон торгівлі, 

митного союзу, економічного союзу (ЄС) тощо.  

Важливу роль відіграють галузеві та функціональні утворення, зокрема, у 

сільському господарстві – Міжнародна комісія з рису, Міжнародна рада з зерна 

(МРЗ), Міжнародна угода з цукру, чаю та деякі інші. Існує низка міжнародних 

структур зі стандартизації та сертифікації, функції яких полягають у розробці 

міжнародних стандартів якості продукції, у тому числі і сільськогосподарської, 

інформаційна діяльність тощо (Європейський комітет зі стандартизації, 

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології і сертифікації країн-учасниць 

СНД). Здійсненню зовнішньої політики аграрного сектору та інших суб’єктів 
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АПК сприяють наступні міжнародні структури: Бюро міжнародних виставок 

(БМВ); Міжнародна торговельна палата (МТП); Спілка міжнародних ярмарків 

(СМЯ); Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) – посідає особливе місце у 

світовій торгівлі.  

Нині у наукових дослідженнях ще не знайшли достатнього висвітлення 

теоретичні і практичні питання щодо взаємозв’язку розвитку 

зовнішньоекономічних аспектів діяльності підприємств агропромислового 

комплексу та організаційно-економічних відносин між самими суб’єктами 

АПК. На нашу думку, ці дві сфери діяльності поєднують саме інтеграційні 

процеси. У змісті останніх доцільно, на наш погляд, виокремлювати два 

діалектично взаємопов’язаних напрями, кожен з яких зумовлює розвиток 

іншого. Мова йде про формування механізму самовідтворення та підтримки 

конкурентних переваг окремих підприємств АПК, з одного боку, та соціалізації 

результатів їх організаційно-економічних відносин, з іншого. Важливим 

феноменом сучасності, що має непересічний вплив на економічну і соціальну 

еволюцію країн світу, виступає глобалізація як наслідок інформаційно- 

технологічної постіндустріальної революції та формування нового типу 

економіки, яка отримала назву економіки знань. Ґрунтуючись на 

інтелектуальному та людському капіталі, вона ставить за мету генерування та 

продуктивне використання знань, які перетворюються у глобальну виробничу 

силу і джерело нової вартості.  

Таким чином, лише ті країни, які продукують знання і зможуть інтегрувати 

їх у свої національні економічні моделі, здатні забезпечити собі високі 

конкурентні позиції у глобальному світі. Звідси основними чинниками 

економічного зростання стають: інвестиції в освіту; розвиток інформаційних 

технологій; зростання витрат на дослідно-конструкторські роботи і 

нарощування інтелектуального капіталу; кількість і якість людських ресурсів, 

задіяних в окремих галузях економіки, що продукують та споживають знання. 

Головна мета зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агропромислового комплексу полягає у підвищенні організаційно-економічної 
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ефективності зовнішньоекономічних операцій як важливого напряму зміцнення 

і динамічного розвитку відносин між його суб’єктами в умовах зростання 

конкуренції [2]. Ми вважаємо, що стратегія розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності спрямовується на досягнення низки тактичних цілей, а саме: 

підтримки та розвитку існуючих форм та видів зовнішньоекономічних 

операцій; розвитку нових форм зовнішньоекономічної діяльності; формування 

та розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності; залучення як 

національних, так і іноземних інвестицій; розвитку експортного потенціалу як 

необхідної передумови надходження валютних ресурсів, підвищення 

конкурентоспроможності продукції; поглиблення міжнародної інтеграції та 

розвиток співробітництва із зарубіжними суб’єктами національних 

агропромислових комплексів.  

Ефективне ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами 

агропромислового комплексу вимагає розвитку відповідної інфраструктури. Не 

відкидаючи необхідність існуючих структур, ми пропонуємо створити 

інформаційний центр з питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК. 

За нашим переконанням, головними завданнями діяльності інформаційного 

центру мають стати: видання інформаційного бюлетеня з питань 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері агропромислового комплексу; 

створення бази даних, необхідних для ведення зовнішньоекономічної 

діяльності; інформаційне сприяння роботі національних і зарубіжних структур 

з інвестиційних питань. 

 Крім того, на сьогодні доцільно створити інформаційно-консалтингові 

структури для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та розширення 

зв’язків з національними та зарубіжними консультантами, основними 

напрямами їх діяльності мають бути: встановлення зв’язків з провідними 

зарубіжними консалтинговими структурами, у тому числі на засадах спільної 

діяльності; надання консалтингових послуг з питань зовнішньоекономічної 

діяльності; проведення експертизи міжнародних комерційних угод і 

інвестиційних проектів; організація підготовки відповідних кадрів.  
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За нашим переконанням, варто створити на основі тимчасово вільних 

складських приміщень, що утримуються на балансі сільськогосподарських 

підприємств, мережі митно-консигнаційних складів, розвивати 

автотранспортний парк з метою здійснення міжнародних вантажних 

перевезень. Результати нашого дослідження дають підстави зробити висновок 

про можливість розширення участі підприємств АПК у міжнародних виставках 

та ярмарках, торгах, аукціонах та біржовій торгівлі. Доцільно забезпечити 

створення та розвиток торгових домів, спільних підприємств, дочірніх 

підприємств та філій за кордоном, іноземних представництв. Ми прийшли до 

висновку про необхідність розширення підприємствами агропромислового 

комплексу виробництва продовольства з високим ступенем переробки, що 

користується попитом на зовнішніх ринках, і, відповідно, експорту 

конкурентоспроможної продукції внаслідок реалізації програм повного 

виробничого циклу і використання маркетингових заходів (створення сучасних 

видів упаковок, маркування, реклами на зовнішніх ринках). За нашим 

переконанням, глобалізаційні процеси є основою розвитку зовнішньої політики 

підприємств, що повною мірою розповсюджується і на усі ланки 

агропромислового комплексу.  

Глобальна взаємозалежність і взаємовплив усіх секторів національних 

економік, де не є винятком і агропромисловий комплекс, впливають на 

економічні, політичні, соціальні і екологічні умови розвитку. Глобалізація 

сприяє тотальному економічному прогресу шляхом поширення інновацій, дії 

жорсткої конкуренції, активізації зовнішньоекономічної діяльності у сфері 

обміну товарами та послугами, розвитку інвестиційних процесів. Разом з тим, є 

і певні недоліки, так, мають місце нерівномірність розподілу капіталу, 

диспропорційність розвитку внутрішнього економічного потенціалу країн 

тощо. 

 В умовах глобалізації світових ринків і дії жорсткої конкуренції виходити 

на міжнародні ринки необхідно з продукцією високої якості, яка підтверджена 

міжнародними сертифікатами. Зовнішньоекономічні зв’язки АПК України 
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зумовлюються традиційною структурою виробництва. Нажаль, в експорті 

переважають сировинні ресурси (сільськогосподарська продукція і сировина) 

для подальшого виробництва у країнах-експортерах готових до споживання 

продуктів харчування. Таким чином, стимулювання розвитку експортного 

потенціалу суб’єктів АПК України можливе лише на засадах структурних 

перетворень, розвитку організаційно-економічних взаємовідносин між ними.  

Ефективність взаємовідносин будь-яких суб’єктів АПК певною мірою 

визначається захисним механізмом митного тарифу, який може бути 

реалізований через так званий ціновий ефект - спричинене ним подорожчання 

імпортних товарів дає змогу національному товаровиробнику скористатися 

ціновою перевагою. У результаті дії такого механізму встановлюється певне 

співвідношення між світовими цінами та цінами на внутрішньому ринку. 

Ефективність тарифного захисту обумовлюється тим, наскільки сформованим є 

останній, а звідси, якими є характер конкуренції та імпортозаміщення на ньому, 

які чинники впливають на його розвиток тощо [3]. Наголосимо, що членство 

України у СОТ не залишає їй можливості захищати національного виробника 

сільськогосподарської продукції і сировини імпортними квотами, мінімальними 

імпортними цінами і заборонами на імпорт.  

Крім того, доволі жорсткими для України є зобов’язання щодо 

використання санітарних і фітосанітарних заходів. Таким чином, можливості 

нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну 

суттєво обмежені, разом з тим, нетарифні бар’єри для експорту у країни ЄС для 

національних виробників залишаються високими. Існує небезпека того, що із 

створенням зони вільної торгівлі з країнами ЄС згадані ризики посиляться. 

Саме це варто враховувати підприємствам АПК (а не лише суб’єктам аграрної 

сфери) при формуванні механізмів взаємовідносин. Важливою складовою 

світового агропродовольчого ринку є експортно-імпортні операції з 

сільськогосподарською продукцією, сировиною та готовим до споживання 

продовольством. Для торгівлі на міжнародному ринку такою продукцією 

характерні часті зміни кон’юнктури, тривалі періоди застою, різкі переходи від 
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піднесення до кризи. Майже не відчувається циклічність розвитку таких ринків. 

У цьому аспекті важливим завданням ми вважаємо подальше вдосконалення 

системи формування експортних ресурсів АПК, що є можливим лише за умови 

розвитку організаційно-економічних взаємовідносин між його суб’єктами та 

наближення технологій експортно-імпортних операцій до вимог СОТ. У 

формуванні зовнішньоекономічних зв’язків підприємств АПК не має 

залишитися осторонь держава, тому ми вважаємо, що підвищення ефективності 

експортно-імпортних операцій має стати найважливішим елементом її аграрної 

політики.  

Одним з важливих напрямів вдосконалення зовнішньоекономічних 

відносин підприємств АПК має стати захист з боку держави національних 

товаровиробників та стимулювання експорту продовольства. Подальший 

розвиток взаємовідносин підприємств агропромислового комплексу не може 

відбуватися поза межами стану світових продовольчих ринків. Розширення 

міжнародного співробітництва підприємств агропромислового комплексу 

України з метою реалізації його експортного потенціалу має спиратися на 

власні конкурентні переваги, які варто збільшувати та активізувати [4]. За 

нашим переконанням, серед вирішальних напрямів активізації 

зовнішньоекономічних відносин підприємств АПК України, реалізації їх 

експортного потенціалу варто виокремити наступні: завершення процесів 

формування ефективного власника у системі АПК; запровадження 

інноваційного розвитку усіх складових елементів господарського механізму 

підприємств агропромислового комплексу; виокремлення політичної складової 

у зовнішній політиці підприємств АПК з метою активізації міжнародного 

обміну продовольством; розширення обсягів експортоорієнтованого 

виробництва на підприємствах АПК; зменшення залежності усіх підприємств 

агропромислового комплексу України від імпорту; прискорення процесів 

здійснення стандартизації і сертифікації відповідно до міжнародних вимог. 

Таким чином, урахування розглянутих у даній науковій роботі чинників 

певною мірою формує можливості щодо присутності суб’єктів українського 

агропромислового комплексу на агропродовольчих ринках світу, забезпечує 
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протікання процесів диверсифікації торгівлі та капіталовкладень, пом’якшує 

залежність від крупних конкурентів на світових агропродовольчий ринках. 

Відмічено, що ефективність організаційно-економічних відносин підприємств 

АПК значною мірою визначається станом зовнішньоекономічної діяльності. 

Доцільно забезпечити створення та розвиток торгових домів, спільних 

підприємств, дочірніх підприємств та філій за кордоном, іноземних 

представництв. Ми прийшли до висновку про необхідність розширення 

підприємствами агропромислового комплексу виробництва продовольства з 

високим ступенем переробки, що користується попитом на зовнішніх ринках, і, 

відповідно, експорту конкурентоспроможної продукції внаслідок реалізації 

програм повного виробничого циклу і використання маркетингових заходів. 

Перспективи подальших розвідок мають охоплювати дослідження 

демографічних аспектів та соціальної ефективності взаємовідносин суб’єктів 

агропромислового комплексу.  
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На даний час виникає проблема ефективного використання наявної 
матеріально-технічної бази. Реконструкція і модернізація виробництва 
потребують розробки функціональних стратегій в умовах інноваційного 
розвитку підприємства та його матеріально-технічної бази. Неефективне 
використання матеріально-технічної бази підприємства збільшує збитки від їх 
діяльності. Велика частина потужностей або простоює або здається в оренду. 
Проблемам і підходам щодо організації та ефективного використання 
матеріально-технічної бази (далі МТБ) присвячено багато праць вітчизняних 
вчених. Так, А. Заїнчковський розглядав основні виробничі фонди як 
матеріально-технічну базу підприємства [4]. Е. Грицюк та А. Ляшенко 
розглядають матеріально-технічну базу підприємства не як просту суму 
ресурсів чи речових елементів, що відрізняються за призначенням або 
технічним рівнем [5]. Матеріально-технічна база підприємства – сукупність 
засобів виробництва, що виступають у формі реальних активів та забезпечують 
ефективне функціонування всіх структурних підрозділів підприємства. В 
умовах ринку важливе значення має закупівля найбільш економічних видів 
сировини й матеріалів, техніки, що заощаджує ресурси, забезпечення 
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збереження матеріальних цінностей, залучення в обіг промислових відходів і 
вторинної сировини. Усі організаційні та технічні операції з придбання 
необхідних матеріально-технічних ресурсів і є комерційна діяльність   
підприємства [3]. Матеріально-технічні ресурси є складовою частиною 
обігових засобів підприємства. Важливо розуміти, що матеріально-технічне 
забезпечення багато в чому визначає якість процесу перероблення входу 
системи в її вихід – готовий продукт. За низької якості входу системи 
неможливо отримати високу якість її виходу. З огляду на це, можна            
сформулювати основні цілі матеріально-технічного забезпечення виробництва:  

залежить від обраної підприємством стратегії та максимальному значенні 
показника фондовіддачі порівняно з конкурентами [1]. Матеріально-технічна 
база підприємств є складовою частиною всього господарства країни, яка 
визначає ефективність діяльності суб’єктів. Тому забезпечення необхідною 
кількістю матеріально-технічних ресурсів є першочерговим завданням кожного 
підприємства [2]. 

В умовах ринку важливе значення має закупівля найбільш економічних 
видів сировини й матеріалів, техніки, що заощаджує ресурси, забезпечення 
збереження матеріальних цінностей, залучення в обіг промислових відходів і 
вторинної сировини. Усі організаційні та технічні операції з придбання 
необхідних матеріально-технічних ресурсів і є комерційна діяльність    

підприємства [3]. Сучасне виробництво характеризується залежністю кожного 
господарюючого суб’єкта від сукупних зовнішніх факторів, що визначають 
його діяльність. Наслідком посилення впливу цих факторів на кінцевий 
результат роботи промислового підприємства є зростання ролі елементів, що 
забезпечують поєднання та синхронізацію виробництва і споживання, 
створюють можливості ефективного функціонування кожної окремої 
господарюючої ланки та виробничого комплексу загалом. Одним з таких 
елементів є матеріально-технічне забезпечення (МТЗ), наявність якого на 
сьогодні є необхідною умовою організації виробничої системи, чинником 
визначення технічної та економічної життєздатності, розмірів будь-якого 
підприємства [1]. 
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Стан матеріально-технічної бази господарства України на сьогодні, цілком 

обґрунтовано, можна охарактеризувати як незадовільний як у кількісному, так і 

в якісному відношенні. Оскільки техніка фізично й морально застаріла, до того 

ж уже на час свого створення вона поступалася за класом, якістю, ефективністю 

роботи кращим зарубіжним зразкам. Основною причиною скорочення і зносу 

основних засобів є низький рівень бюджетного фінансування та високі 

відсоткові ставки на отримання кредиту в банках. Сучасні підприємства не 

дбають про якість зберігання обладнання. 

Для вдосконалення управління МТБ на підприємстві важливим є 
комплексне застосування сучасних підходів. Виявлено, що до таких підходів 
належить логістика, реінжиніринг і контролінг, які спираються на ряд 
однакових підходів і принципів, таких як процесний підхід, системний підхід, 

орієнтація на замовника, підвищення відповідальності працівників усіх рівнів, 
взаємовигідні відносини з постачальниками, інформаційне забезпечення в 
реальному режимі часу, постійне поліпшення системи управління та 
організаційної структури. Вони мають єдині цілі, які полягають у підвищенні 
гнучкості виробництва, поліпшенні якості продукції та зниженні витрат на 
виробництво. У сучасних умовах за різних впливів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства стратегічне планування МТЗ має передбачити заходи 
для забезпечення гнучкості та швидкої реакції на зміну умов МТЗ, визначити 
обсяги й напрями інвестицій на ці цілі. Поточне планування передбачає     
забезпечення виробничої операційної діяльності всіма видами матеріальних 
ресурсів на плановий рік. Метою оперативного планування є координація руху 
матеріальних ресурсів між різними підрозділами підприємства, регулювання та 
контроль за запасами матеріалів [6]. Завдання визначення потреби в ресурсах та 

розрахунок кількості замовлень розв’язується значною мірою ще на стадії 
планування потреби ресурсів, яке має оптимізувати ритмічність постачання та 
мінімізацію складських запасів. Розрахунок потреби в закупівлі матеріалів 
здійснюється за формулою: ПМ=ВМр+ПМЗп+ПЗМk, де ПМ – потреба в 
матеріалах; ВМр – витрати матеріалів у розрахунковому періоді; ПЗМп – 

перехідний запас матеріалів на початок розрахункового періоду; ПЗМк – 
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перехідний запас матеріалів на кінець розрахункового періоду. Економічне 
значення матеріально-технічного забезпечення підприємства полягає в тому, 
щоб забезпечити: 

– визначення поточної й перспективної потреби підприємств та їх 
структурних підрозділів у матеріальних ресурсах; 

 – вивчення джерел забезпечення матеріальними ресурсами;  
– пошук найбільш вигідних постачальників і укладення з ними договорів; 
 – організація доставки матеріальних ресурсів до місця споживання; 
 – вхідний контроль якості сировини та матеріалів;  
– раціональне та економне використання матеріальних ресурсів;  
– розробка шляхів поліпшення використання місцевої сировини й 

матеріалів, відходів виробництва; 
 – організація правильного зберігання матеріальних цінностей;  
– оптимізація обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів;  
– розробка економічно обґрунтованих нормативів запасів, контроль за 

їхнім станом;  
– запобігання утворенню понаднормативних і надмірних запасів цінностей 

та ін. [7]. 
Мета аналізу ефективного використання матеріально-технічних ресурсів 

полягає в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають 
об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних 
ресурсів з огляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють 
оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля 
замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності 
використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації [8]. У зв’язку із тим, 

що основу матеріально-технічної бази підприємств складають обладнання та 
техніка, доцільно запропонувати низку заходів, що можуть підвищити її 
ефективність: 

 – ввести систему щомісячних профілактичних оглядів обладнання з метою 
виявлення несправностей та своєчасного їх усунення для забезпечення 
безперебійності технологічного циклу;  
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– ввести практику щотижневого контролю за станом виробничого 
обладнання;  

– систематично проводити якісний ремонт обладнання для відновлення 
втрачених унаслідок фізичного зносу;  

– проводити щорічне відновлення 10–12% морально застарілого 
обладнання для підвищення прогресивності матеріально-технічної бази.  

Також доцільно створити на підприємстві маркетингову службу, головною 
функцією якої буде дослідження ринку, тобто пошук нових замовників; 
впровадження режиму надзвичайної економії матеріальних ресурсів, в першу 
чергу, енергетичних, що запровадить систему більш ефективного використання 
ресурсів і приведе до зменшення постійних витрат. 

Отже, оцінка матеріально-технічного забезпечення підприємства та 
ефективність його управління в цілому дозволяють підприємству ефективно 
здійснювати виробничу діяльність в умовах трансформаційної економіки. 
Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства передбачає не 
тільки управління постачанням, а й виконання всіх функцій притаманних 

управлінню як виду діяльності:  
1) накопичення інформації про стан матеріальних ресурсів підприємства, 

оцінку матеріаломісткості виробництва;  
2) реалізація поставленого завдання, формування остаточного рішення про 

розвиток сировинної бази підприємства;  
3) контроль за ефективністю формування та використання матеріально-

технічних ресурсів. 
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Господарська діяльність підприємства у всіх її формах пов'язана з 

численними ризиками, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності 

істотно зростає з переходом до ринкової економіки. Ефективність діяльності 

суб'єктів господарювання за умов фінансової нестабільності, яка останнім 

часом виявилась характерною як для міжнародних, так і для національних 

ринків, визначається не тільки показниками дохідності, але й суттєво залежить 

від рівня ризиковості. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються в 

особливу групу фінансових ризиків, що виконують найбільш значну роль в 

загальному «портфелі ризиків» підприємства. 

Науковими джерелами для дослідження слугували праці [1-6]. Вчені 

вважають, що вперше спроба наукового визначення сутності та змісту поняття 

«ризик» була зроблена математиком Йоганном Тетенсом ще у 18 столітті. Його 

наукові праці з виміру ризику знайшли практичне застосування в страхуванні 

життя. Подальший розвиток математики та страхування призвели до того, що 

термін «ризик» почав використовуватись спочатку у страховій теорії, а із 

зростанням впливу науково-технічного прогресу на фінансово-господарське та 

соціальне життя суспільства поширився і на економічну теорію. Аналіз 

останніх досліджень і публікацій, в яких розглядаються проблеми управління 

фінансовими ризиками підприємства, показує, що у науковій літературі по-

різному інтерпретуються поняття  «фінансовий ризик» та «управління 

фінансовими ризиками». 

Значний внесок у структурний аналіз проблем управління фінансовими 

ризиками  підприємства  зробили  такі  зарубіжні  та  вітчизняні  науковці:  

Д. Муглер, Ж. Перар, Д. Хуммель, М. Штейнер, І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, 

В.В. Вітлінський, М.С. Клапків, В.В. Ковалев, В.М. Шелудько та інші. 

Мета статті – дослідження теоретичних і методичних засад управління 

фінансовими ризиками підприємства. 

Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування ризику в усіх 

сферах господарської діяльності. Ринкове середовище вносить в діяльність 

підприємств елементи невизначеності і поширює “асортимент” ризикових 
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ситуацій, які виникають при присутності конкретних умов та обставин. 

Ризикові ситуації формують умови для існування і реалізації економічних 

ризиків, на які в процесі своєї діяльності наражаються практично усі 

підприємства. Таким чином, ризики – неодмінна складова ділового життя, а 

управління ними – частина тієї масштабної роботи, яку будь-яке підприємство 

веде ради створення вартості. Проте крах багатьох компаній та корпорацій, що 

відбувся останніми роками, свідчить про те, що багато з них не тільки не 

володіють системами адекватного управління ризиками, але й погано 

розуміють характер та специфіку ризиків, з якими пов'язана їхня діяльність. 

Наслідками досліджень компанії McKinsey у 2005 році, проблема 

стосується не тільки декількох компаній-банкротів. Співробітники McKinsey 

проаналізували показники діяльності понад 200 провідних фінансових компанії 

за період з 2010 по 2017 рр. і у 90 з них виявили близько 150 випадків 

серйозних фінансових проблем, тобто діяльність кожної другої компанії хоча б 

раз піддалася серйозному ризику. Отже, подібні явища – очевидний факт, і 

потрібно навчитися управляти ризиками, а не сподіватися на прихильність 

фортуни. 

Більше третини членів рад директорів, опитаних у 2017 р. в ході сумісного 

дослідження McKinsey і дослідницької групи Directorship, що спеціалізується 

на корпоративному управлінні, призналися, що погано розуміють сутність 

основних ризиків, на які наражаються їхні компанії. Ще чверть директорів 

вважають, що у їхніх компаніях не вміють ефективно оцінювати ризики й 

управляти ними, а 20% повідомили, що взагалі не займаються цим. Якщо члени 

ради директорів нічого не знають про методи та механізми управління 

ризиками, то, як правило, це відбивається на діяльності менеджерів вищої 

ланки. Топ-менеджерам рідко ставиться в обов'язок орієнтуватися на фінансову 

результативність з урахуванням ризиків, і вони використовують у своїй роботі 

лише порівняно прості показники: чистий дохід, дохід на акцію або прогнози 

зростання курсу акцій. Вдосконалення системи ризик-менеджменту вимагає 

застосування механізмів дієвого контролю з боку ради директорів  і інтеграцію 
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процесу управління ризиками у щоденний процес вироблення і ухвалення 

рішень. Компанії, яким не вдалося налагодити процес управління ризиками, 

стикаються з різними їхніми наслідками: непередбачені і доволі значні 

фінансові втрати призводять до коливань грошових потоків і курсів акцій, що 

знижує ділову репутацію компанії [6]. 

Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати діяльності і 

фінансову стабільність підприємства пов'язане з швидкою мінливістю 

економічної ситуації в країні і кон'юнктури фінансового ринку, розширенням 

сфери фінансових відносин господарюючих суб'єктів, появою нових 

фінансових технологій і інструментів, а також цілим рядом інших чинників. 

Тому виявлення економічної сутності фінансових ризиків і встановлення форм 

їх впливу на результати діяльності підприємства є одним з актуальних завдань 

системи фінансового менеджменту. 

Управління ризиками підприємства є специфічною сферою фінансового 

менеджменту, яка останніми роками виділилася в особливий напрямок 

діяльності – «ризик-менеджмент». Основною функцією ризик- менеджерів є 

управління саме фінансовими ризиками підприємства [5]. 

Управління фінансовими ризиками підприємства є системою  принципів і 

методів розробки та реалізації ризикових фінансових рішень, що забезпечують 

всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і нейтралізацію їх можливих 

негативних фінансових наслідків. 

В умовах формування ринкових відносин проблема ефективного 

управління фінансовими ризиками підприємства набуває особливої 

актуальності. Це управління виконує активну роль в загальній системі 

фінансового менеджменту, забезпечуючи надійне досягнення основних цілей 

фінансової діяльності підприємства. 

Головною метою управління фінансовими ризиками є забезпечення 

фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку і запобігання 

можливому зниженню його ринкової вартості. 



51 

Основним в управлінні ризиками суб'єкта господарювання є передбачення 

їх виникнення і мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. На наш погляд, 

процес управління обов'язково повинен бути орієнтованим на оцінку рівня 

окремих ризиків, їхню профілактику та нейтралізацію [2]. 

Ідентифікація. Ця процедура полягає в установленні переліку основних 

видів ризику, що притаманні саме цьому підприємству:  

по-перше, формується перелік можливих внутрішніх (несистематичних) 

ризиків у розрізі видів діяльності підприємства, рівень виникнення яких 

пов'язаний з організацією управління саме на даному підприємстві (низька 

кваліфікація працівників, відсутність практичного досвіду тощо); 

по-друге, визначається перелік зовнішніх (систематичних) ризиків, що 

пов'язані не тільки з діяльністю конкретного підприємства, але й з економічним 

розвитком держави (наприклад, інфляційний ризик, податковий ризик, 

процентний ризик), тобто вони виникають на окремих ділянках, на які 

підприємство не може вплинути, але може спрогнозувати їх виникнення і 

мінімізувати фінансові втрати за операціями, що супроводжуються даними 

ризиками; 

по-третє, формується загальний портфель ризиків, що пов'язані з 

діяльністю підприємства (можливі зовнішні і внутрішні ризики). 

Складність практичної реалізації першого етапу процесу управління 

ризиками залежить насамперед від джерела виникнення та характеристики 

ризику. Наприклад, відносно цінових ризиків він реалізується досить просто, 

оскільки сам факт володіння балансовими та (або) позабалансовими позиціями, 

чутливими до зміни відсоткових ставок, валютних курсів або фондових 

індексів, уже означає наявність ризику. Для інших ризиків, наприклад 

функціональних, виявлення ризикових сфер не завжди є очевидним. 

Ідентифікувати ризик і проаналізувати його на якісному рівні необхідно, 
але недостатньо. Важливо виміряти величину ризику, тобто провести його 
квантифікацію. Ступінь ризику економічних рішень оцінюється очікуваними 
втратами, що є наслідками даного рішення, тому системи оцінки ризику, які 
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формалізують процес вимірювання та розрахунків, мають визначати три 
основні компоненти ризику: величину (суму можливих втрат); ймовірність 
настання негативної події; тривалість періоду впливу ризику. 

На думку багатьох фахівців і науковців, виміряти та оцінити ризик є 
найбільш відповідальним і методично складним етапом у всій процедурі 
управління фінансовими ризиками, адже надати їм кількісної та вартісної 
характеристики чи величини є найскладнішим. 

Процес управління фінансовими ризиками включає широкий спектр дій, 
який у систематизованому вигляді може бути представлений як послідовність 
наступних етапів: 

- ідентифікація – усвідомлення ризику, встановлення причин його 
виникнення; 

- квантифікація – вимірювання, аналіз та оцінка ризику; 
- мінімізація – зниження чи обмеження ризиків за допомогою відповідних 

методів управління; 
моніторинг – здійснення постійного контролю за рівнем ризику. 

Розглянемо зазначені етапи більш детально. 
Від якості такої оцінки залежать доцільність здійснення тієї чи іншої 

господарсько-фінансової операції, визначення рівня необхідного доходу за нею, 
формування адекватних затрат із страхування ризиків. 

Практичну реалізацію першого етапу наведено вище при 
характеристиці загального алгоритму управляння ризиками на підприємстві. 

При визначенні рівня ризиків необхідно дотримуватися послідовного 
виконання наступних процедур (табл. 1.). 

Таблиця 1 - Послідовність виконання процедур оцінки рівня 

різноманітних ризиків 
Етапи Назва процедури 

Перший  Ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з 
діяльністю підприємства 

Другий Оцінка ступеня ймовірності виникнення окремих видів ризиків 
Третій Визначення можливих фінансових втрат, пов'язаних з 

окремими ризиками 
Четвертий Встановлення допустимого значення рівня ризиків за окремими 

операціями 
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З метою оцінки ймовірності виникнення окремих ризиків доцільно 

використовувати наступні методи: 

а) економіко-статистичні методи – базуються на математичній теорії 

ймовірності; дозволяють отримати найбільш чітке кількісне уявлення про 

ступінь ймовірності виникнення ризиків, але ці методи можуть бути 

використані за умови наявності достатньої статистичної інформації; 

б) розрахунково-аналітичні методи – дозволяють отримати відносно чітке 

кількісне уявлення про ступінь ймовірності ризиків на підставі використання 

внутрішньої інформаційної бази самого підприємств (наприклад, значення 

планових показників господарсько-фінансової діяльності); за допомогою даних 

методів можна оцінити економічний ризик, ризик неплатоспроможності та 

ризик втрати фінансової стійкості; 

в) аналогові методи – визначають ступінь ймовірності ризиків за окремими 

найбільш масовими операціями підприємства; використання цих методів можна 

пов'язати з оцінкою ступеня вірогідності комерційного, економічного, цінового 

ризику; 

г) експертні методи – застосовуються тільки в тому випадку, якщо на 

підприємстві відсутні необхідні інформаційні або статистичні дані для 

здійснення подальших розрахункових порівнянь; ці методи базуються на 

опитуванні кваліфікованих спеціалістів (страхових, податкових, фінансових) з 

подальшою математичною обробкою результатів цього опитування; експертні 

методи можуть використовуватися при визначенні ступеня ймовірності 

цінового, інфляційного, процентного, податкового, інвестиційного та інших 

ризиків [4]. 

Обсяг можливих фінансових втрат визначається характером здійснених 

операцій, сумою активів або капіталу, які беруть участь у здійсненні операцій, 

ступенем ймовірності виникнення відповідних ризиків. За рівнем можливих 

фінансових втрат господарсько-фінансові операції підприємства доцільно 

об'єднати в такі групи: 
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І група – операції, при здійсненні яких ризик відсутній (до таких операцій 

можна віднести придбання державних короткострокових облігацій при низьких 

темпах інфляції тощо); у зв'язку з відсутністю ризику можливі фінансові втрати 

по таких операціях не прогнозуються; 

II група – операції з допустимим рівнем фінансових втрат (критерієм 

такого рівня є можливість фінансових втрат за майбутніми операціями у розмірі 

розрахункової суми прибутку); 

III група – операції з критичним рівнем фінансових втрат (критерієм 

такого рівня є можливість фінансових втрат за операціями, що прогнозуються, 

в розмірі розрахункової суми доходу; в цьому випадку 

збитки підприємства, наприклад, торговельного, будуть дорівнювати сумі 

здійснених витрат обігу); 

IV група – операції з катастрофічним рівнем фінансових втрат 

(критерієм такого рівня виступає можливість фінансових втрат по майбутніх 

операціях) у розмірі всього власного капіталу або його значної частини; такі 

операції при небезпечному їх результаті ведуть підприємства до банкрутства. 

Якщо узагальнити всі вищезазначені принципи, то їхній зміст можна 

звести до наступного: 

- не можна ризикувати більше, ніж це дозволяє власний капітал; 

- аналіз майбутніх вкладень необхідно здійснювати з урахуванням 

наслідків ризику; 

- не можна ризикувати значними вкладеннями коштів заради невеликої 

вигоди (очікуваний дохід має перевищувати можливі втрати). 

Дослідивши основні теоретичні та методичні підходи щодо управління 

фінансовими ризиками підприємства можна зробити такі узагальнені висновки. 

Фінансовий ризик є однією з найскладніших категорій, пов'язаних із 

здійсненням господарської діяльності і характеризується невизначеністю щодо 

здійснення тієї чи іншої фінансової операції в майбутньому. Також, ризик 

виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної 

інформації щодо умов прийняття рішень.  
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Таким чином, ступінь ризику економічних рішень оцінюється очікуваними 

втратами, що є наслідками даного рішення, тому системи оцінки ризику, які 

формалізують процес вимірювання та розрахунків, мають визначати три 

основні компоненти ризику: величину (суму можливих втрат); ймовірність 

настання негативної події; тривалість періоду впливу ризику. Важливим є 

управління фінансовими ризиками підприємства є системою принципів і 

методів розробки та реалізації ризикових фінансових рішень, що забезпечують 

всебічну оцінку різних видів фінансових  ризиків і нейтралізацію їх 

можливих негативних фінансових наслідків. Здійснення процедури управління 

фінансовими ризиками передбачає використання таких важливих методів, як: 

уникнення ризику, лімітація концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, 

розподіл ризиків, самострахування (внутрішнє страхування), страхування тощо. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА 

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Визначено сутність оборотних активів та наведено основні їх 

характеристики, проаналізовано принципи класифікації активів та визначено 

економічні особливості оборотних активів. Обґрунтовано кругообіг активів 

та визначено засади його прискорення. 

Ключові слова:  активи, оборотні активи, кругообіг, позикові засоби, 

структура активів. 

Проблема формування оборотних активів на торговельному підприємстві 

сьогодні є дійсно актуальною. Оскільки особливості такого формування 

впливають на фінансову рівновагу підприємства. Варто відзначити, що 

особливе значення для фінансової стійкості та платоспроможності 

торговельного підприємства має наявність власних обігових активів, тобто 

обігових активів, що формуються за рахунок власних джерел фінансування. 

Потреба підприємства у власному оборотному капіталі є об’єктом 

планування і відображається у фінансовому плані підприємства. 

Позикові оборотні кошти формуються у вигляді банківських кредитів і 

кредиторської заборгованості. Вони надаються підприємству у тимчасове 

користування. Частина з них є платною (кредити, позики), інша – 

безкоштовною (кредиторська заборгованість). 

Принципи управління оборотними активами завжди передбачають 

розв’язок двох проблем: якою повинна бути структура джерел фінансування 

активів і яким повинен бути їх обсяг? Щодо відповіді на ці питання, то відомі 

три моделі поведінки: консервативна, поміркована і агресивна. Рішення про те, 

як саме фінансувати активи – за рахунок короткострокових чи довгострокових 

зобов’язань, - приймається ґрунтуючись на концепції «компромісу між ризиком 
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і дохідністю», тобто за умови доведення ризику до мінімуму та одержання 

максимального доходу. За нормальних економічних умов довгострокові позики 

дорожчі за короткострокові. Пояснюється це тим, що кредитори, які позичають 

гроші на більш тривалий термін більше ризикують через невизначеність, ніж ті 

позикодавці, яким повертають позики за короткий термін. Ризик 

неплатоспроможності та вплив інфляції, як правило, значно вищий для 

довгострокових позик, що відображається у зростанні процентних ставок. 

Високі процентні ставки значною мірою дисконтують вартість довгострокових 

запозичень через значні терміни до погашення боргів. Подорожчання 

довгострокових позик – це часткова компенсація за ризик. 

Довгострокові позики є дорожчими ще й тому, що гарантують 

позичальникам можливість використовувати кошти протягом тривалого 

терміну без поновлення фінансових ресурсів. Слід запам’ятати, що в разі 

невчасного поновлення короткострокових позик підприємство може 

залишитись без грошей на рахунку і в касі, а комерційна діяльність може 

припинитись. Фінансування за рахунок довгострокових позик, які дорого 

коштують, вважається консервативним підходом до забезпечення ліквідності 

підприємства. За такого підходу може покриватися більшість майбутніх 

фінансових потреб за рахунок довгострокових позик. На короткий термін 

позичають лише незначні суми.  

При застосуванні поміркованого підходу, необоротні активи і системна 

частка оборотних активів фінансуються за рахунок довгострокових зобов’язань 

та власного капіталу. Сезонні потреби фінансуються за рахунок 

короткострокових зобов’язань. За агресивного підходу необоротні активи і 

лише частина мінімального рівня оборотних активів покривається за рахунок 

довгострокових зобов’язань і власного капіталу. Всі сезонні потреби, а також 

частина мінімального рівня оборотних активів покриваються за рахунок 

короткострокових позик. За такого фінансування вартість капіталу мінімальна, 

проте ризик, пов’язаний з проблемою ліквідності, досить високий. 
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 Від того, як фінансові менеджери відносяться до ризику, залежить вибір 
підприємством особливих підходів до фінансування своїх активів. Якщо 
підприємство впевнене у тому, що короткострокові зобов’язання будуть легко 
поновлені, то, застосувавши агресивний підхід, воно заощадить значні кошти 
на оплаті запозичень. З іншого боку, коли немає впевненості, що можна буде 
постійно підтримувати зобов’язання на визначеному рівні, поміркований 

підхід, або навіть консервативний, буде ефективнішим [1]. 
Під циклом кругообороту оборотних активів торговельного підприємства 

прийнято розуміти процес зміни їх матеріально-речової форми, що 
систематично повторюється. Кругооборот обігових активів обумовлений 
зміною матеріально-речової форми активів в процесі обслуговування потреб 

торговельного підприємства та проведення торгово-технологічних операцій [3]. 
Особливістю кругообороту обігових активів торговельного підприємства є 

відсутність виробничої стадії, тобто сукупності операцій, що пов’язані з 
придбанням та використанням матеріально-технічних ресурсів, виготовленням 
продукції підприємства. Це об’єктивно обумовлює більш високу швидкість 
процесу кругообороту, притаманного торговельній діяльності. 

Розглянемо сутність кожної стадії процесу кругообороту більш детально. 
Вихідною передумовою початку проведення діяльності торговельного 
підприємства є наявність певної суми грошових коштів, які спрямовуються на 
придбання товарів та інших матеріальних цінностей, що необхідні 
торговельному підприємству. Придбання товарів та інших матеріальних 
цінностей (матеріальних активів) може проводитися на різних умовах оплати їх 
вартості. При проведенні оплати за фактом поставки матеріальних активів на 
торговельне підприємство його грошові кошти трансформуються в запаси 
товарних та матеріальних цінностей, які знаходяться в розпорядженні 
підприємства та є основою для досягнення запланованих обсягів 
товарообороту. Якщо ж торговельне підприємство здійснює авансову оплату, 
то утворюється дебіторська заборгованість постачальників, яка через певний 
термін часу (обумовлений договірними умовами) має бути погашена в 
матеріальній формі шляхом поставки відповідних матеріальних активів. 
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Вартість товарних запасів в процесі зберігання змінюється на розмір 

незавершеного виробництва, яке в торгівлі утворюється у вигляді витрат обігу 

на залишок товарів. До їх складу входять відсотки за кредит, витрати на 

транспортування, зберігання та передпродажну підготовку товарів. Реалізація 

товарів також може передбачати дві форми оплати: за фактом продажу або 

відстрочкою платні. 

У першому випадку цикл руху обігових активів на цьому закінчується – 

авансовані гроші знову приймають грошову форму. Залежно від цільової 

функції діяльності мають створюватися умови для досягнення рівності між 

обсягом авансованих та повернених грошей (самоокупність) або зростання 

грошових коштів за результатами закінчення кожного операційного циклу 

(самофінансування). 

При реалізації товарів в умовах відстрочки платні (комерційний або 

споживчий кредит) матеріальні обігові активи трансформуються в дебіторську 

заборгованість покупців. Закінчення циклу кругообороту відбувається тільки 

при погашенні заборгованості, що виникла, в грошовій формі. 

Оборотний капітал безпосередньо бере участь у створенні нової вартості, 

функціонуючи в процесі кругообігу всього капіталу, а співвідношення 

основного й оборотного капіталу впливає на величину отримуваного прибутку. 

Оборотний капітал обертається швидше, ніж основний. Тому зі збільшенням 

частки оборотного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу час обороту 

всього капіталу скорочується, а отже, уможливлюється зростання нової 

вартості, тобто прибутку. Для здійснення ефективного аналізу оборотного 

капіталу фінансовий аналітик має виходити із суті цього поняття, що 

визначають такі основні ознаки:  

по-перше, оборотні активи підприємства формуються і використовуються 

з досить локальною метою – для обслуговування лише його операційної 

діяльності;  
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по-друге, важливою ознакою оборотних активів є те, що вони належать до 

складу так званих мобільних активів підприємства (швидко можуть бути 

перетворені в гроші);  

по-третє, суттєвою ознакою оборотних активів підприємства є значна 

(порівняно із необоротними активами) різноманітність їх видів, груп та 

конкретних найменувань, що значно ускладнює процес поточного управління 

ними та потребує забезпечення певної гнучкості цього управління;  

по-четверте, відповідно до практики бухгалтерського обліку до оборотних 

активів включають певні види засобів праці, які віднесені до складу малоцінних 

та швидкозношуваних предметів;  

по-п’яте, суттєвою ознакою поняття оборотних активів є те, що їх 

формування як активів підприємства нерозривно пов'язано із конкретними 

джерелами капіталу, що забезпечують це формування. 

Термін «оборотні активи» в економічній теорії має кілька синонімів 

(оборотні кошти, оборотний капітал, робочий капітал), однак незважаючи на 

різноманітність термінів, економічна суть цього поняття трактується у 

вітчизняній та зарубіжній літературі однаково. 

Аналіз оборотних активів здійснюють з метою забезпечення такої 

організації, щоб забезпечити ефективність їх використання. Зазначений аналіз 

здійснюють за такими напрямами: 

1) аналіз складу та структури оборотних активів; 

2) оцінка оптимальності визначеної потреби підприємства в оборотних 

активах; 

3) аналіз джерел формування оборотних активів; 

4) оцінка маневрування оборотними активами; 

5) аналіз оборотності оборотних активів за звітний період; 

6) аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості; 

7) аналіз грошових коштів на підприємстві; 

8) аналіз збереження та ефективного використання оборотних активів. 
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Для аналізу оборотних активів необхідна відповідна інформація. 

Визначення потреби в інформації на підприємстві для аналізу оборотних 

активів належить до компетенції її власника або уповноваженого органу 

(посадової особи) – економічної служби підприємства. 

Основною інформаційною базою для аналізу оборотного капіталу є 

фінансова звітність підприємства. 

У зарубіжній та вітчизняній практиці оборотні активи класифікують за 

низкою ознак. 

За фінансовими особливостями формування оборотні активи підприємства 

поділяють на: 

1) валові оборотні активи (або валовий оборотний капітал) – це увесь їх 

обсяг незалежно від джерел фінансування; 

2) чисті оборотні активи (або чистий робочий капітал) – це різниця між 

валовою сумою активів та загальною сумою поточних (короткострокових) 

пасивів підприємства. 

За належністю оборотні активи поділяють на: 

1) власні оборотні активи характеризують ту їх частину, яка сформована за 

рахунок власного капіталу підприємства. 

2) позикові (залучені) оборотні активи характеризують ту їх частину, яка 

сформована за рахунок залученого підприємством товарного або фінансового 

кредиту як на довго -, так і на короткостроковій основі. 

За рівнем ліквідності: 

1) абсолютно ліквідні активи, або оборотні активи у формі готових засобів 

платежу (гроші в касі та на поточних рахунках у банку); 

2) швидколіквідні оборотні активи, до яких відносять усі форми 

дебіторської заборгованості на користь підприємства, крім безнадійної; 

3) низьколіквідні оборотні активи, до яких належать запаси товарно-

матеріальних цінностей у різних формах. 

За формами функціонування у конкретному періоді часу: 
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1) матеріальні, до яких відносять оборотні активи у формі запасів 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва та готової 

продукції. 

2) фінансові, до яких належать оборотні активи у формі грошових коштів, 

короткострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. 

За рівнем варіабельності розміру: 

1) постійними оборотними активами вважають такі, що постійно 

перебувають у розпорядженні підприємства (протягом часу, що розглядається), 

визначають мінімальну потребу в них, що забезпечує господарську діяльність, є 

основою постійного оборотного капіталу. 

2) тимчасовими оборотними активами називають такі, обсяг яких 

коливається відповідно до сезонних потреб виробництва та реалізації продукції 

або до циклічних змін кон’юнктури ринку. У певні періоди часу тимчасові 

оборотні активи набувають нульового значення.  

На основі проведеного аналізу забезпечують ефективне управління 

оборотним капіталом. Воно визначається низкою чинників: обсягом і складом 

поточних активів, їх ліквідністю, співвідношенням власних і позикових джерел 

покриття поточних активів, величиною чистого оборотного капіталу, спів-

відношенням постійного і змінного капіталу та ін. 

Таким чином, здійснення діяльності торговельного підприємства 

обумовлює виникнення також інших видів дебіторської заборгованості (перед 

робітниками, бюджетом, фондами соціального страхування), що в свою чергу 

обумовлено існуючим порядком проведення відповідних розрахунків. По 

закінченні кожного циклу кругообороту обігових активів розглядається 

питання стосовно обсягів авансування на наступний період та використання 

приросту грошових коштів, отриманих за результатами даного циклу 

кругообороту. Якщо потреба в формуванні обігових активів залишається 

незмінною, а джерела її фінансування зростають, торговельне підприємство 

здійснює короткострокові фінансові вкладення. Вони можуть мати 

короткостроковий характер (при сезонних коливаннях обсягів реалізації товарів 
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і відповідно до потреб в обігових активах. Цілеспрямований процес 

формування обсягу та складу обігових активів дозволяє забезпечити досягнення 

стратегічних цілей та завдань управління прийнято розуміти як стратегію 

управління обіговими активами торговельного підприємства. 
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У статті розкрито поняття процесів злиття та поглинання. Висвітлено 

основні теоретичні аспекти процесів злиття та поглинання.  Розглянуто 

актуальні питання щодо особливостей перебігу даних процесів в умовах 

української економічної системи. 

Ключові слова: злиття, поглинання, капітал, інвестиції, фондовий ринок, 

корпорація, ворожі поглинання. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогодні, ринок 

злиття та поглинання в Україні не є нормативно організованим та 

структурованим. Також, внаслідок кризи останніх років, не відбувся його 

перехід з початкового етапу до подальшої якісної трансформації. Як результат, 

відсутність необхідної законодавчо-нормативної бази та необхідної 
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інфраструктури, зокрема, відсутність детальної статистичної бази здійснення 

угод та інформації про подальший розвиток компаній, недостатня розвиненість 

фондового ринку, який би міг би бути своєрідним об’єктивним індикатором 

ефективності проведених угод. 

Питанням розробки теоретичних основ, концепцій, принципів, форм та 

оцінювання ефектів від угод злиття і поглинання, а також питань суміжної 

тематики, вагомий внесок зробили такі зарубіжні вчені, як І. Ансофф, М Бредлі, 

Ю. Брігхем, Р. Вернон, О. Вільямсон, Т. Галпін, П. Гохан, Дж.Даннінг, Р. Коуз, 

П. Кругман, М. Портер, Дж. Стиглер. Серед вітчизняних дослідників окремі 

аспекти цих явищ досліджуються в роботах таких українських вчених, як: 

А. Єфименко, О. Зав’ялова, А. Кияк, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона, 

О. Новицького, А. Філіпенко та інших. 

До цілей даного дослідження слід віднести розкриття понять процесів 

злиття та поглинання, з`ясування їх сутності, теоретичних аспектів перебігу, а 

також особливостей злиття та поглинання під впливом факторів 

функціонування національної та світової економічних систем. 

На сьогодні як у вітчизняній науковій літературі, так і в законодавстві не 

існує єдиного підходу до визначення понять “злиття” й “поглинання”, які могли 

б найбільш чітко передати зміст тих сутнісних значень, які в них вкладаються 

науковцями й практиками. Питання дефініції процесів злиття і поглинання є 

досить складним, як і визначення будь-якого поняття, що прийшло з практики, 

а не з теорії. Багато науковців, навіть після виокремлення важливих ознак 

злиття чи поглинання, роблять висновок, що, в принципі, ці поняття часто 

використовуються як тотожні. Більше того, ряд авторів розглядають, 

наприклад, “об’єднання компаній” як синонім “злиття”, інші виділяють 

“злиття” як підвид “поглинання”, а деякі взагалі не дають визначення терміна 

“поглинання”. 

Проте, з класичної точки зору поняття злиття і поглинання нерівнозначні. 

В економічній науковій літературі, внаслідок ряду наукових досліджень, 

проведених вітчизняними та зарубіжними науковцями, було виокремлено 
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загальні визначення понять злиття та поглинання. Злиття це, як правило, 

об'єднання рівних між собою компаній і створення конгломерату на однакових 

умовах. Поглинання купівля однієї компанії іншою компанією або групою 

інвесторів [1]. 

Виходячи з вищезазначених визначень, можемо казати про те, що 

досліджувані нами процеси є кардинально різними за своєю сутністю. Оскільки 

в першому випадку, в процесі злиття, на основі двох чи більше компаній 

створюється своєрідна юридично організована асоціація чи нова компанія, 

учасники якої мають чітко обумовлені угодою про злиття права та обовязки. 

В в процесі поглинання ж, ситуація діаметрально протилежна – одна компанія 

(материнська) «примусово» приєднує до своєї структури іншу фірму, яка 

набуває статусу залежної (дочірньої), тобто втрачає власну самостійність. 

Не досить коректним є твердження - злиття та поглинання не тотожні 

поняття, про що йшлося вище. З наведеного випливає, що мотиви їх здійснення 

збігаються. Зазвичай поглинання проводяться з огляду на короткострокову 

перспективу, маючи за мету досягнення коротко- і середньострокових цілей, та 

вимагають менших обсягів взаємних домовленостей, дають змогу ігнорувати 

інтереси інших учасників (здебільшого менеджменту цільової компанії та її 

міноритарних акціонерів). 

Активність ринку злиття та поглинання в Україні, як і інших країн, тісно 

корелює зі станом економіки, що проявляється в наступному. Основними 

чинниками падіння досліджуваного ринку в Україні у 2014 році стали 

політична нестабільність, анексія Криму Російською Федерацією й активні 

бойові дії на сході України. В результаті ринок злиттів і поглинань в Україні 

обвалився до небувалого рівня. Починаючи з кінця 1-го кварталу 2014 року 

більшість інвесторів взяли паузу до початку стабілізації ситуації в країні. Таким 

чином більшість угод, які були укладені в 2014 році – це або угоди, переговори 

по яких стартували ще рік тому і були доведені до логічного завершення, або 

вимушені угоди, де продавцями виступали головним чином російські власники 

і інші іноземні компанії. 
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Процеси злиття та поглинання зумовлюються одним або кількома 

мотивами, серед яких здебільшого виокремлюють отримання ефектів синергії, 

диверсифікації, податкових пільг, а також індивідуальні мотиви власників або 

менеджерів (табл. 1), яка складена за матеріалами праці [2].  

Таблиця 1 – Основні мотовуючі фактори процесів злиття та 

поглинання 

Мотив Процедура 
Злиття Поглинання

Економія від масштабу + +
Операційна економія + -
Податкові пільги - +
Усунення конкурентів - +
Зміцнення ринкових позицій/експансія + +
Набуття монопольної влади + +
Заміщення неефективного менеджменту - +
Диверсифікацяя + +
Вклаення тимчасово вільних коштів - +
Інтереси акціонерів - +
Доступ до додаткових ресурсів + +
Купівля недооцінених ринком активів - +
Набуття стратегічних переваг + -

 

Сьогодні можна виділити декілька сфер, які є найбільш привабливими з 

точки зору здійснення операцій злиття і поглинаня, особливо для іноземних 

інвесторів: фармацевтика, медицина, АПК, ІТ. 

Структура угод об’єднання компаній в Україні видається комбінацією 

п’яти методів: 

1. Придбання контрольного пакета акцій. Метод типовий для угод з 

відкритими (публічними)  акціонерними товариствами, оскільки найменш 

витратний, процедурно – найбільш простий і найбільш швидкий, якщо 

досягається домовленість з радою директорів компанії-мети. 

2. Придбання основних активів або майнового комплексу загалом. 

Позитивною (для набувача) властивістю цього методу є можливість придбання 

підприємства в цілому. Негативні властивості складаються в його складності 

(необхідності схвалення радою директорів або зборами акціонерів) та 

ресурсоємності (за витратами коштів, часу оформлення угоди). 
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3. Злиття через реорганізацію. Незважаючи на найбільший рівень 

опрацювання цього способу придбання бізнесу, він використовується відносно 

рідко, оскільки процес реалізації угоди досить складний і трудомісткий. 

Повний його цикл займає від 3-х до 18 місяців. Протягом цього періоду і 

компанія-покупець, і компанія-ціль схильні до додаткового ризику, пов’язаного 

зі змінами зовнішнього середовища, ініційованими угодою (діями конкурентів, 

зміни відносин з контрагентами, плинністю кадрів менеджменту і ін.). При 

цьому зберігається ризик визнання реорганізації недійсною після її завершення. 

4. Угоди поглинання неефективних партнерів великих компаній в Україні 

часто набувають форми їх приєднання до існуючого холдингу або формування 

на основі поглинаючого підприємства нового холдингу. 

5. Особливе місце в процесі зміни власника компанії має купівля-продаж 

готового бізнесу. Ці угоди можна вважати угодами дружнього поглинання, в 

яких ініціатива придбання виходить від продавця [8-10].  

Специфічні особливості та висока частка операцій, що здійснюються з 

непублічними компаніями, які виступають не тільки мішенями злиттів і 

поглинань, а й набувачами, визначає такі специфічні особливості ринку: 

− метою угод є отримання абсолютного контролю (75% + 1 акція), 

оскільки тільки ці пакети забезпечують власнику прийняття вигідних йому 

рішень щодо використання активів. За даними KPMG до 30% пропозицій з 

поглинань доводиться на збиткові компанії, ще 50% – на фірми, які не мають 

істотних активів і тому мають високий ризик [9]; 

− зберігається непрозорість вітчизняного бізнесу, використання «сірих» 

схем підприємницької діяльності, які до теперішнього часу створюють умови 

для ухилення від оподаткування та нерозголошення інформації про власників; 

− істотний вплив на ефективність бізнесу неформальних зв’язків з 

державними і муніципальними органами влади;  
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− технології управління підприємницькими структурами включають в себе 

значний елемент неформальних угод, які не мають юридичного захисту, але 

здійснюють істотний вплив на результативність угод злиття та поглинання; 

− як і в зарубіжній літературі, економічні обґрунтування і оцінки угод 

злиттів і поглинань ґрунтуються, переважно, на даних публічних компаній; 

− для вітчизняного ринку злиттів і поглинань непублічних компаній 

істотним фактором ризику є низький рівень обґрунтованості передпроектного 

аналізу ефективності угоди. 

Отже, ринок злиття та поглинання в Україні є слаборозвиненим. 

Причиною цьому є недостатньо розгалужена правова база, договірні проблеми, 

недостатня впорядкованість та структурованість бізнеса та ін.  

Висновки. Зняття бар’єрів і вирішення теоретичних проблем 

обґрунтування угод злиття і поглинання сприятиме підвищенню ефективності 

підприємницької діяльності та, на цій основі, соціально-економічному розвитку 

країни. Збереження обмежень може призвести до істотних втрат, як окремих 

підприємницьких структур, так і економіки загалом. 
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Для сучасної економіки характерно посилюється нестабільність 

зовнішнього середовища. Події стають все більш непередбачуваними. Аналіз 

фінансово-господарської діяльності підприємства дає можливість розробити 

необхідну стратегію і тактику розвитку господарюючого суб'єкта, на основі 

яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення 

ефективності виробництва. Процес отримання і розподілу прибутку є 

актуальною проблематикою на сьогоднішній день, адже функціонування 

суб’єкта господарювання в цілому залежить від того, наскільки правильно на 

підприємстві формується і використовується прибуток. Це в значній мірі 

впливає на економічний стан підприємства і частково впливає на економічну 

ситуацію в країні. 

Загальними дослідження проблем доходів, витрат, формування прибутку і 

його використання  викладені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних 

вчених-економістів: Ф.Бутинця, І. Баканова, I. Бланка, Г. Кірейцева, А. Лафера, 

Р. Мертона, С. Самсонова, В М. Чумаченка А. Шеремета та інших.  

Метою статті  є – розкриття економічної сутності прибутку та механізму 

його розподілу на підприємстві.  

Максимізація прибутку є одним із основних завдань управління 

підприємством, адже саме прибуток являє собою частину додаткової вартості, 

виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує 

прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде 

реалізована і набере грошової форми. 

Об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю 

первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма прояву 

вартості додаткового продукту та є об'єктивною економічною категорією. Тому 

на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в 

суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту. 

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-

господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому 

прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є 
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особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої 

діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин. 

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, 

що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів 

господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових 

результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); 

загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових 

операцій, іншої діяльності. 
Так, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: 

результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера 

діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку 

фінансових результатів. Прибуток - це показник, що формується на мікрорівні. 

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тім числі прибуток від 

основної діяльності, є дуже важливими показниками. Однак вони не можуть 

характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових 

умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє більшим 

капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, більше 

виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг). 

Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу 

підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької 

діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи 

підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими 

витратами. По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності 

підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні 

варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у 

розрахунках. 

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований 

капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої 

вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків. 
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Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними 

витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, 

найзагальнішому розумінні рентабельність означає прибутковість або 

дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих 

видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів 

господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. 

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її 

не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. 

Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що 

вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються при 

визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку 

рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників 

рентабельності. 

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може 

ґрунтуватися на показниках прибутку від їх випуску або реалізації. При цьому 

поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість продукції 

(виробнича); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат 

(заново створена вартість); вартість продукції в цінах виробника (вартість за 

мінусом непрямих податків). Для розрахунку рівня рентабельності підприємств 

можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації 

продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності. При цьому прибуток 

зіставляється з авансованою вартістю, яку можна визначати в різних варіантах 

(весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний 

капітал, оборотний капітал). 

Для обчислення показника рентабельності галузей економіки береться 

загальна сума прибутку, отримана підприємствами, що входять у відповідну 

галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній 

низькорентабельних і збиткових підприємств. 

Управління формуванням прибутку є складовою системою загального 

управління прибутком, що, окрім цього, охоплює і управління його розподілом. 



73 

Ця система виконує такі завдання: збільшення обсягу прибутку загалом за 

рахунок збільшення його від господарської діяльності; зниження витрат у 

процесі його формування; забезпечення стабільності в отриманні прибутку; 

розподіл отриманого прибутку в часі. 

Прибуток як економічна категорія відображає чистий дохід, створений в 

процесі підприємницької діяльності. Результатом поєднання факторів 

виробництва (праці, капіталу, матеріально – технічних і природних ресурсів) і 

корисної продуктивної діяльності господарюючих суб'єктів є готовий продукт, 

який стає товаром за умови його реалізації споживачу. Для підприємства в 

умовах товарно-грошових відносин чистий дохід приймає форму прибутку. Для 

виявлення фінансового результату необхідно співставити виручку з витратами 

на виробництво і реалізацію товару, що приймають значення собівартості. Коли 

виручка перевищує собівартість, фінансовий результат є прибутком. 

Підприємець завжди ставить своєю метою мати прибуток, але не завжди її 

досягає. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдалося лише відшкодувати 

витрати на виробництво і реалізацію продукту. При реалізації без збитків 

відсутній і прибуток як джерело виробничого, научно-технічного та 

соціального розвитку. При витратах, що перевищують виручку, підприємство 

одержує збиток, що є негативним фінансовим результатом і що ставить 

підприємство в досить складне фінансове становище, не виключаючи і 

банкрутство. Трудовий колектив зацікавлений як в підвищенні оплати праці, 

так і в зростанні прибутку, оскільки останній в умовах конкуренції є джерелом 

не тільки виживання, а й розширення виробництва, а отже, і зростання 

добробуту працівників підприємства, їх життєвого рівня. З цього також 

випливає, що розмір прибутку і валового доходу характеризує не що інше, як 

розмір ефекту, отриманого в результаті виробничо-господарської діяльності 

підприємства. В умовах ринкової економіки значення прибутку важко 

переоцінити. Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує 

певні функції, а саме – оціночну, стимулюючу, фіскальну. По- перше, прибуток  

характеризує економічний ефект, отриманий в результаті діяльності 
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підприємства. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку впливають 

фактори, як залежні, так і не залежні від зусиль підприємства .Зазначені 

фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг реалізованої продукції 

і собівартість, тому для отримання кінцевого фінансового результату необхідно 

зіставити вартість обсягу реалізованого продукту та вартість витрат і ресурсів, 

що використовуються при його виробництві. 

Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в таких рисах: 

– прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, 

основним мотивом, що спонукає до підприємницької діяльності; 

 – прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та 

використанню ресурсів, впровадженню досягнень науково-технічного 

прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих 

властивостей; 

 – прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, 

примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що 

зростають. 

Таким чином, в розподілі прибутку на рівні підприємства  значну роль 

відіграє дивідендна політика. Дивідендна політика встановлює механізм 

формування частки прибутку, яка сплачується власником відповідно до його 

частки внеску в загальну суму власного капіталу підприємства. Основна мета 

дивідендної політики – встановлення необхідних пропорцій поміж поточним 

використанням прибутку власниками та майбутнім його зростанням, яке 

максимізує ринкову вартість підприємства і забезпечує його стратегічний 

розвиток. 
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СЕРЕДОВИЩА 
У статті розглянуто актуальні проблеми конкурентоспроможності 
підприємства та її взаємозалежність від ефективності діяльності 
підприємства та якості продукції. Розглянуто комплекс характеристик, які 
визначають конкурентну позицію продукції на ринку.  
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Конкурентоспроможність є способом виживання в сучасному ринковому 
середовищі, що робить дану проблему надзвичайно актуальною і привертає 
увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. В сучасній науковій літературі 
значна увага приділяється ідентифікації поняття «конкурентоспроможність», та 
близьких йому за значенням понять: «конкуренція», «конкурентоздатність», 
«конкурентна позиція»; опису методик і алгоритмів визначення 
конкурентоспроможності різних об’єктів. 
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Проте категорія конкурентоспроможності синтезує в собі більш глибокий 

комплекс понять і категорій які в прямому і зворотному зв’язку знаходяться з 

нею. Ринкова конкуренція об’єктивно обумовлює необхідність підвищення 

якості та ефективності виробництва продукції чи надання послуг. Якість і 

ефективність в свою чергу формують конкурентоспроможність і 

конкурентоздатність продукції і самого підприємства, що забезпечує йому 

новий рівень конкурентної позиції. Дана система взаємовпливу та ступінь цього 

взаємовпливу і потребує більш глибинного розгляду проблеми 

конкурентоспроможності. 

 Значний внесок у розвиток теорії та практики конкуренції та 

конкурентоспроможності підприємства зробили такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені-економісти, як: Б.В. Буркінський, В.А. Василенко, В.І. Гринчуцький, 

І.З Должанський, А.П. Наливайко, Т.І. Ткаченко, Л.С. Шевченко, Н. Герчикова, 

М. Портер, А.Ю. Юданов та інші. У своїх наукових працях вони виявили різні 

підходи щодо управління конкурентоспроможністю. Проблема конкуренції 

займає вагоме місце у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях, проте 

не вирішеними є проблеми взаємодії конкуренції та якості продукції 

підприємства, які напряму зв’язані між собою.  

Конкуренція як спосіб співіснування підприємств в умовах стрімких змін 

ринкового середовища теж постійно змінюється. Змінюються її форми та 

методи прояву, змінюються фактори впливу конкуренції на якість та 

ефективність продукції, тому механізми цих впливів потребують більш 

глибокого дослідження. 

Ключовою метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку 

ринкової конкуренції та її впливу на конкурентоспроможність та управління 

якістю продукції сучасного підприємства. 

Жорсткі умови конкуренції змушують підприємства у цілях підвищення 

конкурентоспроможності шукати нові форми організації діяльності. 

Конкурентоспроможність – це комплекс споживчих властивостей товару, що 

визначає його відмінність від інших аналогічних товарів за ступенем і рівнем 
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задоволення потреб покупців і витрат на його придбання та експлуатацію [5]. 

Крім того, конкурентоспроможність – це порівняльна характеристика товару, 

що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, 

організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку або 

властивостей іншого товару. Часто в науковій літературі між категоріями 

«конкурентоспроможність» та «конкурентоздатність» ставлять знак рівності, 

проте конкурентоздатність – це здатність певного об’єкта (товару, 

підприємства, регіону, країни) витримувати конкуренцію порівняно з 

аналогічними об’єктами на даному ринку. Конкурентоспроможність – це 

комплекс характеристик об’єкта (товару, підприємства, регіону, країни), який 

визначає його потенційний результат на ринку. Конкурентоздатність 

визначається відносно об’єктів, які вже діють на ринку, а 

конкурентоспроможність – новостворених, тобто до тих, які тільки мають 

виходити на ринок. Конкурентоздатність підприємства – це відносна 

комплексна характеристика, що виражає відмінність у розвитку конкретного 

підприємства від розвитку інших за ступенем задоволення товарами потреб 

споживачів і за ефективністю виробничої діяльності. 

Під управлінням конкурентоспроможністю продукції слід розуміти процес 

планування, забезпечення необхідного рівня підвищення 

конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на 

умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. При цьому 

конкурентоспроможність продукції створюється в рамках функціонування 

певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення і споживання [3]. 

Складові управління конкурентоспроможністю продукції представлені на            

рис. 1. Система управління якістю відповідає за план діяльності підприємства, 

який спрямовано на розробку і впровадження комплексного підходу щодо 

забезпечення та підвищення якості продукції. 
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Рисунок 1 – Складові управління конкурентоспроможністю продукції 

Підвищення якості дає підприємству можливість бути кращим і мати 

значний попит на продукцію, але за умови комплексної роботи всіх систем. 

Система управління якістю – це розроблення та впровадження більш якісної 

продукції. Першим етапом такого впровадження є виконання рекомендацій 

покращення якості продукції опираючись на стандарт ISO, який дає уточнення, 

що саме потрібно робити підприємству. Другим етапом, стає розробка нових 

або удосконалення старих нормативних документів. Стандарти ISO серії 9000 

розроблено, щоб допомогти організаціям незалежно від їхнього типу та розміру 

запровадити та забезпечити функціонування ефективних систем управління 

якістю [6]. ISO 9000 описує основні положення систем управління якістю та 

визначає термінологію стосовно систем управління якістю. ISO 9001 

встановлює вимоги до системи управління якістю для випадків, коли 

організація має продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, 

що відповідає вимогам замовників і застосованих регламентів, а також прагне 

підвищувати задоволеність замовників. ISO 9004 подає настанови щодо 

результативності та ефективності системи управління якістю. Призначення 

цього стандарту – поліпшувати показники діяльності організації, а також 

задовольняти замовників та інших зацікавлених сторін. ISO 19011 подає 

настанови щодо проведення аудиту систем управління якістю та екологічного 

управління. Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи 

управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та міжнародній 

Управління 
витратами 

Управління якістю 

Управління 
обслуговуванням у 
процесі продажу та 
післяпродажним 

сервісом 
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торгівлі. Установлено вісім принципів управління якістю, які найвище 

керівництво може застосовувати, з метою поліпшення показників діяльності 

підприємства [7]. Підприємства працюють на себе та на своїх замовників, вони 

залежать від них і тому завжди повинні працювати на результат і передбачати 

майбутні потреби замовників, задовольняти їхнім вимогам та намагатися 

перевищити очікування. Керівники мають вплив на робочий колектив, в якому 

повинні встановити єдність колективу та формулювати напрями діяльності 

підприємства. Їм потрібно створити та підтримувати внутрішнє середовище, де 

працівники злагоджено працюють, щоб прийти до спільної мети, поставленої 

перед підприємством. Основу підприємства на всіх рівнях становлять 

працівники, і їх спільна мета дає змогу використовувати їхні здібності та 

потенціал на користь підприємства. 

Найефективніше досягають позитивного результату, коли діяльність та 
ресурси не розглядають окремо, а керують ними як одним процесом. Якщо 
розуміти взаємозв'язок процесу та управління ним як загальну систему, то це 
сприятиме ефективному досягненню поставлених цілей підприємства. 
Поліпшення загальних показників діяльності підприємства потрібно зробити 
першочерговою ціллю. Якісно проаналізувавши данні та інформацію, можна 
знайти ефективні рішення будь-якої проблеми, які раніше не могли бути 
вирішені. Підприємство та його постачальники залежать один від одного та 
підвищують спроможність обох сторін створювати цінності. Всі принципи 
управління якістю являються основою стандартів на системи управління якістю 
в межах стандартів ISO серії 9000. Система управління якості доповняє систему 
управління конкурентоспроможністю в ринкових умовах. Саме тому, найвища 
конкурентоспроможність буде досягнута, за умови що всі елементи цілої 
системи будуть взаємопов`язані. Щоб забезпечити високу 
конкурентоспроможність, необхідно визначити ряд наступних задач: дослідити 
по- треби споживачів; проаналізувати розвиток споживачів; оцінити поведінку 
та можливості конкурентів; дослідити розвиток ринку, середовище; 
виготовлення особового товару. Якщо аналізувати конкурентне середовище на 
ринку, можна визначити ряд факторів, які впливають на відношення покупців 
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до підприємства та його продукції. Фактори можна розділити на дві основні 
групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори визначаються ринковою 
ситуацією на зовнішньому середовищі і їх виникнення не залежить від 
діяльності підприємств. Внутрішні фактори та їх прояв цілком залежить від 
функціонування підприємства та його системи управління. Усі фактори, щоб 
вплинути на конкурентоспроможність будуть розглядатися і служити 
додатковою конкурентною перевагою тільки тоді, коли будуть здійснювати 
позитивний вплив на діяльність підприємства. Конкурентоспроможність 
підприємства формує конкурентоспроможність галузі, яку можна визначити 
тоді, коли в неї сформовані економічні, технічні та соціально-організаційні 
умови для створення, виробництва і збуту продукції високої якості [8, 9]. До 
економічних факторів належить ціна та всі її похідні, до яких відносяться собі- 
вартість, форми і рівень зарплати, затрати на технічне обслуговування і ремонт, 
ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та інші. До технічних 
факторів належать: конструкція, схема послідовного зв’язку елементів, система 
резервування, схемні ви- рішення, технологія виготовлення, засоби технічного 
обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, 
експлуатації та інші. До організаційних факторів належать: розподіл праці і 
спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність 
виробництва, форми і методи контролю порядок пред’явлення і задачі 
продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації 
(споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші. Сучасні форми та 
методи конкуренції що виражаються такими силами як: поява нових 
конкурентів; поява товарів і послуг-замінників; торг постачальників; торг 
покупців; суперництво вже наявних конкурентів, породжують 
конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність на внутрішньому та на 
зовнішньому рику формує конкурентну перевагу, яка залежить від 
ефективності використання ресурсів, якими володіє і вільно розпоряджається 
підприємство. Конкурентну перевагу можна побачити завдяки економічним 
факторам, які характеризують економічну ефективність продаж:  

- додатковий прибуток; 

- більш висока рентабельність;  
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- ринкова частка;  

- обсяг продаж. 

 Конкурентна перевага – головна мета і результат діяльності підприємства. 

І щоб її утримати, необхідно визначити джерело переваги, кількість реальних 

джерел переваги та постійно модернізувати виробництво. 

Конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність підприємства 

співвідносяться між собою як частина та одне цілей. Підприємства на 

сьогоднішній день для виконання потокових процесів використовують 

логістичні системи. На конкретному ринку збуту успіху досягають тільки ті 

компанії, що управляють логістичними системами ефективно, уміло керують 

витратами і зберігають в той же час високу якість товарів, будь-яких робіт та 

послуг. Система логістики планує та контролює потоком продукції, що 

поступає на підприємство, слідкує за доведенням готової продукції до 

споживача. Система розподіляється на зовнішню та внутрішню логістику. У 

зовнішньої логістики суб’єктами виступають спеціалізовані організації, які 

контролюють комплекс потокових процесів підприємства. Логістична система 

складається з багатьох елементів, між якими встановлені функціональні зв’язки 

і відношення. У внутрішньої логістики суб’єктами ви- ступають відділи, 

підрозділи підприємства, що відповідають за такі процеси як транспортування, 

складування, зберігання, збут, переробка та багатьма іншими матеріальними і 

нематеріальними операціями. Внутрішня логістика направлена на 

удосконалення господарської діяльності, яка зв’язана з управлінням 

потоковими процесами в самому підприємстві або корпоративної групи 

підприємств. Існують різні чинники внутрішнього середовища, до яких 

відносяться: структура, цілі, спільні цінності, завдання, технології, фінансова та 

інформаційна системи та інші. Всі ці чинники дають змогу визначити структуру 

внутрішнього середовища.  

Розглянувши деякі аспекти управління конкурентоспроможністю 

підприємства, можна зробити висновки та надати пропозиції щодо підвищення 

її рівня в умовах ринкових відносин. Конкурентоспроможність підприємства 
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складається з комплексу характеристик, які визначають положення 

підприємства на ринку, до яких можна віднести характеристику продукції та 

фактори, що формують умови виробництва та збут товару підприємства. Для 

підвищення конкурентоспроможності потрібно ґрунтуватися на найважливіших 

показниках макросередовища і мікросередовища підприємства, враховуючи 

глобалізаційні процеси в економіці країни, постійно і регулярно збирати і 

аналізувати всі параметри, виявляти стан зовнішнього та внутрішнього 

середовища суб’єкта, розробляти і впроваджувати заходи, які підвищать якість 

процесів і їх взаємодії. Варто забезпечувати організацію логістичної системи 

управління якістю, яка буде впливати на всю систему конкурентоспроможності 

підприємства і краще відстежуватиме товар на всіх його етапах. Дослідження з 

удосконаленню системи управління якістю та конкурентоспроможністю 

підприємства повинні використовуватися у діяльності підприємств як план 

розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємств та збільшення сегменту цільового ринку. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА НАПРЯМИ ЇЇ  ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті розкрито теоретичні аспекти аналізу та оцінки ефективності 

фінансового-господарської діяльності підприємства. Визначено історичне 

походження економічної категорії «аналіз», оприділені критерії оцінки 

ефективності діяльності підприємства. Наведені можливі види 

ефективності діяльност та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

Ключові слова:  аналіз, оцінка, фінансово-економічна діяльність, 

ефективність, синергічна ефективність, фінансова стійкість, ефект 

«стартового вибуху».  

Для сучасної економіки характерно посилюється нестабільність 
зовнішнього середовища. Події стають все більш непередбачуваними. Аналіз 



84 

фінансово-господарської діяльності підприємства дає можливість розробити 
необхідну стратегію і тактику розвитку господарюючого суб'єкта, на основі 
яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення 
ефективності виробництва.  

Фінансова стійкість підприємства є головним показником, який 
характеризує ефективність діяльності підприємства та його фінансовий стан за 
певний проміжок часу. Так, забезпечення постійної фінансової стійкості 

підприємства є найбільш актуальною задачею для більшості українських 
підприємств. Фінансово стійке підприємство це та мета, яку повинні ставити 
перед собою всі суб’єкти господарювання. Але на практиці досягнення 
позитивних результатів діяльності підприємства, особливо в тих економічних 
умовах, що склалися на території нашої держави, є дуже складним завданням. 

Мета роботи: дослідження ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення. 

Для досягнення поставленої головної мети процес дослідження 
розбивається на декілька етапів, на кожному з яких буде вирішуватися ряд 
завдань. До таких завдань даної роботи відносяться: 

- розкриття теоретичних аспектів аналізу ефективності фінансового-
господарської діяльності підприємства; 

- визначення критеріїв для оцінки ефективності діяльності 
підприємства; 

- визначення можливих видів ефективності діяльності; 
- визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без аналізу. Сам 

термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає 
«розділяю», «розчленую». Отже, аналіз у вузькому плані являє собою 
розчленовування явища або предмета на складені його частини (елементи) для 
вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути 
усередину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його 

внутрішню сутність, визначити роль кожного елементу в досліджуваному 
предметі або явищі [8, с. 6]. 
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Однією з основних задач комплексного економічного аналізу є виявлення 

ефективності господарської діяльності підприємства.  

Під ефективністю фінансово-господарської діяльності підприємства 

розуміють комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів 

виробництва та робочої сили (працівників) за певний проміжок часу [7, с. 449]. 

Родовою ознакою ефективності (продуктивності) може бути необхідність 

досягнення мети фінансово-господарської діяльності підприємства (організації) 

з найменшими витратами суспільної праці або часу. 

У кінцевому підсумку змістове тлумачення ефективності (продуктивності) 

як економічної категорії визначається об'єктивно діючим законом економії 

робочого часу, що є основоположною субстанцією багатства й мірою витрат, 

необхідних для його нагромадження та використання суспільством. Саме тому 

підвищення ефективності виробництва треба вважати конкретною формою 

вияву цього закону. 

Соціальна ефективність полягає у скороченні тривалості робочого тижня, 

збільшенні кількості нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшенні 

умов праці та побуту, стану довкілля, безпеки життя тощо. Соціальні наслідки 

виробництва можуть бути не лише позитивними, а й негативними (безробіття, 

посилення інфляції, погіршання екологічних показників). 

Локальна (комерційна) ефективність визначає конкретний результат 

виробничо-господарської чи іншої діяльності підприємства, унаслідок якої воно 

має певний зиск (дохід, прибуток). 

Коли ж виробництво продукції на даному підприємстві потребує 

додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на іншому 

підприємстві зв'язане з меншими експлуатаційними витратами або іншими 

позитивними наслідками діяльності, то кажуть про народногосподарську 

ефективність, тобто сукупний ефект у сферах виробництва та споживання 

відповідних виробів (послуг). 
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Абсолютна ефективність характеризує загальну або питому (у розрахунку 
на одиницю витрат чи ресурсів) ефективність діяльності підприємства 
(організації) за певний проміжок часу. 

Порівняльна ефективність відображає наслідки порівняння можливих 
варіантів господарювання і вибору ліпшого з них; рівень порівняльної 
ефективності відбиває економічні та соціальні переваги вибраного варіанта 
здійснення господарських рішень (напрямку діяльності) проти інших можливих 
варіантів [3, с. 155]. 

Первинна ефективність — це початковий одноразовий ефект, що його 
одержано внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства (організації), запровадження прибуткових технічних, 
організаційних або економічних заходів. 

Мультиплікаційна ефективність виявляється здебільшого в кількох 
специфічних формах — дифузійному й резонансному ефектах, а також ефектах 
«стартового вибуху», супровідних можливостей та акселерації. 

Дифузійний ефект реалізується тоді, коли певне господарсько-
управлінське рішення, нововведення технічного, організаційного, економічного 
чи соціального характеру поширюється на інші галузі, унаслідок чого 
відбувається його мультиплікація. 

Резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення в певній галузі 
активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері (наприклад 
одержання синтетичного волокна високої якості уможливило виробництво 
нових видів тканини, а відтак – нових видів одягу тощо). 

Ефект «стартового вибуху» − це своєрідна «ланцюгова реакція» в 

перспективі. Він можливий за умови, коли певний «стартовий вибух» стає 
початком наступного лавиноподібного збільшення ефекту в тій самій або в 
іншій галузі виробництва чи діяльності. 

Синергічна ефективність (від гр. synergos − діючий спільно) виражає такий 

комбінований вплив сукупності тих чи тих інновацій на фінансово-економічний 
стан суб'єкта господарювання, коли загальний ефект перевищує суто 
арифметичну суму впливу на виробництво (діяльність) кожної інновації 
зокрема, тобто коли кожна інновація посилює вплив усіх інших [7, с. 453]. 
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Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва (діяльності) 

залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв'язання завдань 

управління ефективністю важливого значення набуває класифікація чинників її 

зростання за певними ознаками. Класифікацію чинників зростання 

ефективності (продуктивності) виробничо-економічних та інших систем 

діяльності доцільно здійснювати за трьома ознаками: 1) видами витрат і 

ресурсів (джерелами підвищення); 2) напрямами розвитку та вдосконалення 

виробництва (діяльності); 3) місцем реалізації в системі управління 

виробництвом (діяльністю). 

Активне використання цих джерел підвищення ефективності виробництва 

(діяльності) передбачає здійснення комплексу заходи, які за змістом 

характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення виробничо-

комерційної діяльності суб'єктів господарювання (друга класифікаційна 

ознака). Визначальними напрямами є [6, с. 104]: 

1. Прискорення науково-технічного та організаційного прогресу 

(підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удосконалення 

структури виробництва, організаційних систем управління, форм і методів 

організації діяльності, її планування та мотивації); 

2. Підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг); 

3. Усебічний розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктів господарювання. 

Практично найбільш важливою треба вважати класифікацію чинників 

ефективності за місцем реалізації в системі управління діяльністю (третя ознака 

групування чинників). Особливо важливим є виокремлення внутрішніх 

(внутрішньогосподарських) і зовнішніх (народногосподарських) чинників, а 

також поділ низки внутрішніх чинників на так звані тверді і м'які. Класифікація 

внутрішніх чинників на «тверді» і «м'які» є досить умовною, але широко 

використовуваною в зарубіжній практиці господарювання. Специфічна назва 

цих груп чинників запозичена з комп'ютерної термінології, відповідно до якої 

сам комп'ютер називається «твердим товаром», а програмне забезпечення - 
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«м'яким товаром». За аналогією «твердими» чинниками називають ті, які мають 

фізичні параметри і піддаються вимірюванню, а «м'якими» - ті, що їх не можна 

фізично відчути, але вони мають істотне значення для економічного управління 

діяльністю трудових колективів. 

Таким чином, під ефективністю фінансово-господарської діяльності 

підприємства розуміють комплексне відбиття кінцевих результатів 

використання засобів виробництва та робочої сили (працівників) за певний 

проміжок часу. Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників 

може забезпечити достатні темпи зростання ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ КОШТАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті обґрунтовано зміст управління обіговими коштами та визначено 

принципи формування ефективності діяльності підприємства. Обґрунтовано 

необхідність проведення діагностики та ефективності діяльності 

підприємства. Визначено основні напрями проведення діагностики 

ефективності діяльності. Систематизовано показники в розрізі окремих 

напрямів проведення діагностики ефективності діяльності.  

Ключові слова: діагностика, ефективність діяльності, економічна 

ефективність, рентабельність, оборотність.  

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

науковими чи практичними завданнями. Забезпечення успішного розвитку 

підприємств та збільшення їх економічних вигод вимагає здійснення 

постійного моніторингу за результатами діяльності. У цьому аспекті зростає 

роль діагностики як передумови формування висновків та розробки 

стратегічних програм підприємства. Результати діагностики служать базою для 
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виявлення чинників впливу на показники діяльності підприємства та прийняття 

управлінських рішень. Важливість діагностики та її результатів проявляється у 

тому, що фінансові менеджери повинні швидко реагувати на будь-які зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища і приймати ефективні рішення. Однак 

без уявлення про об’єкт існує значна маса загроз для подальшого розвитку 

підприємства. За допомогою діагностики існує можливість виявлення 

симптомів кризи та розробки напрямів її подолання. Одним із вагомих напрямів 

проведення діагностики підприємства є ефективність діяльності, оскільки 

показники, що покладені в її основу дозволяють виявити настільки доцільно 

використовуються ресурси підприємства та показують співвідношення 

фінансових результатів із затратами на їх отримання. В цілому проведення 

діагностики ефективності діяльності необхідно з позиції того, що її результати 

цікавлять власників, потенційних інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених 

осіб і відображають реальний стан об’єкта досліджень: загрози та можливості. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених економістів дозволило 

побачити, що в економічній літературі запропоновано безліч концептуальних 

підходів до трактування сутності ефективності діяльності підприємства та 

оцінки ефективності господарської діяльності.  

Теоретичні та методологічні аспекти діагностики ефективності 

господарської діяльності підприємств в розрізі окремих напрямів знайшли 

відображення в працях таких вітчизняних вчених-економістів, як Т.С. Голубєва, 

О.О. Канцуров, Т.Ф. Касянчук, О.І. Макаренко, І.А. Маркіна, В.В. Прядко, 

Є.М. Сич, А.М. Турило, Л.В. Фролова, Т.В. Якимчук. Водночас відсутньою є 

методика діагностики ефективності діяльності підприємства, яка б дозволила б 

розгорнутому вигляді оцінити прибутковість підприємства та виявити ті 

напрями роботи, що є нерентабельними та збитковими для суб’єкта 

господарювання. Цілі статті. Основною метою написання статті є розробка 

методичних підходів до діагностики ефективності діяльності підприємства, на 

основі системи показників, результати якої дозволять приймати чіткі та 
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обґрунтовані управлінські рішення на підприємстві. Виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Діагностика підприємства відіграє важливу роль як у процесі 

поточного контролю за діяльність так і дає можливість оперувати необхідною 

інформацією для залучення власних, кредитних коштів та формує загальну базу 

економічних даних про об’єкт дослідження. У перекладі з давньогрецької 

діагностика трактується як розпізнавання. Поняття «діагностика» є похідним 

від слова діагноз, що в медичній практиці відображає загальну інформацію про 

стан здоров’я пацієнта на підставі проведених медичних оглядів та обстежень. 

Це дає стверджувати, що діагностика – це процес отримання, систематизації та 

відображення інформації про стан об’єкта досліджень. При цьому діагностика 

підприємства – це розпізнавання його кризових явищ на підставі встановлених 

закономірностей, змін та виявлених залежностей. Процес діагностики 

передбачає розрахунок та оцінку показників, які дозволяють отримати 

інформацію, яка цікавить особу яка її проводить. Діагностика може 

здійснюватись за різними напрямами, залежно від її мети. Необхідність 

стратегічного управління грошовими потоками пояснюється важливістю 

перспективного врахування змін ринкового середовища та можливостей 

використання внутрішнього потенціалу. Використовувати зарубіжний досвід, 

не адаптуючи його до вітчизняних умов неможливо. Тому постає проблема 

розробки власної системи управління грошовими потоками на основі 

стратегічного підходу, враховуючи особливості кожного з їх виду, що вимагає 

побудови відповідної класифікації.  

Кожен з авторів, які висвітлювали тему управління, обліку, аналізу, 

контролю грошових потоків у своїх наукових дослідженнях приділяють увагу 

їх класифікації з метою уточнення, розширення, удосконалення. Найбільш 

повною, на наш погляд, є класифікація, запропонована І.О. Бланком, що 

виокремлює 19 ознак класифікації грошових потоків. Проблеми фінансової 

стратегії підприємства розглядають також Г.В. Ситник, О.В. Корольова-

Казанська, С.В. Герчанівська та ін.  
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Проте особливості класифікації грошових потоків з метою стратегічного 

управління не досліджувані, тим більше врахування галузевої специфіки 

водного транспорту в управлінні грошовими потоками зовсім не висвітлено в 

літературі. Проблема удосконалення класифікації грошових потоків 

підприємства обумовлена рядом причин, серед яких обмеженість 

інформаційного забезпечення аналізу та управління, яке спирається на дані 

бухгалтерського обліку і не враховує економічної характеристики окремих 

видів потоків грошових коштів. Потребує виділення основних класифікаційних 

груп і ознак грошових потоків з метою забезпечення їх ефективного управління 

у стратегічному аспекті. 

Поняття «грошовий потік підприємства» являється агрегованим і включає 

в себе численні види таких потоків, що обслуговують господарську діяльність. 

З метою аналізу грошових потоків підприємства необхідними виявляються їх 

класифікація та систематизація термінології. Проф. В.В. Сопко виділяє дві 

ознаки класифікації грошових коштів: за призначенням: кошти для обороту 

(оборотні) та для спеціального призначення (необоротні); за місцем зберігання: 

грошові кошти в банку, касі підприємства, у підзвітних осіб, у контрагентів 

(видані аванси), вкладені у еквіваленти, цінні папери тощо. 

 В подальшому ця класифікація була розширена і доповнена ще двома 

ознаками: за видами валют: національна та іноземна валюти; за джерелами 

надходження: власні, запозичені та залучені.  

Перловська Н.В. на основі дослідження системи моніторингу грошових 

потоків вносить пропозиції удосконалення їх класифікації шляхом групування 

за такими ознаками: достатність, збалансованість, зворотність, забезпеченість, 

відтворення, відповідність, ефективність. 

 Ковальчук Г.В. у своїй роботі обґрунтовує необхідність класифікації 

грошових потоків за пріоритетністю здійснення, що дозволяє розмежувати 

пріоритетний, обов’язковий та другорядний грошові потоки, обсяги та склад 

яких індивідуальні для кожного підприємства і визначаються стратегічними 

цілями його діяльності на ринку [3].  
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Циган Р.М. пропонує удосконалити класифікацію грошових потоків 

шляхом виділення за ознакою організаційно-правової форми господарювання 

поряд з традиційним консолідованого та внутрішнього (трансферного) 

грошового потоку, посилаючись на актуальність процесів глобалізації та 

необхідність складання консолідованої звітності, що в цілому має практичну 

цінність, особливо для корпоративного управління і потребує подальших 

досліджень. 

 Височан О.С. пропонує доповнити існуючі класифікації грошових коштів 

шляхом виділення таких ознак: обмеженість у напрямках використання 

(грошові кошти без обмежень у напрямках використання, грошові кошти з 

обмеженнями у напрямках використання); місце зберігання (грошові кошти у 

касі підприємства (установи, організації), грошові кошти на рахунках у банку, 

грошові кошти на мікропроцесорі смарт-карток або карток зі збережуваною 

вартістю, грошові кошти в пам’яті ЕОМ на жорстких дисках). Також автор 

пропонує розширену класифікацію еквівалентів грошових коштів [4]. 

Відповідно до методики бухгалтерського обліку та важливості з точки зору 

управління першою відправною класифікаційною ознакою прийнято напрямок 

руху грошових потоків, за яким виділяють вхідний (позитивний) грошовий 

потік – обсяг надходження коштів, що формує доходи підприємства; та 

вихідний (негативний) – обсяги їх витрачання, що прямо чи опосередковано 

відображає витрати підприємства. 

 За формою грошових активів, що використовуються:  

- готівковий грошовий потік – це частина сукупного грошового потоку, яка 

обслуговується готівкою;  

- безготівковий потік – обслуговується безготівковими розрахунками;  

- еквівалентів грошових коштів – відображає використання 

короткострокових високоліквідних субститутів грошових коштів. За видом 

валюти, що використовується: 

- грошовий потік в національній валюті – в гривні;  
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- грошовий потік в іноземній валюті – в іншій, ніж національна валюта. 

Залежно від виду господарської діяльності виділяють:  

- грошовий потік від операційної (комерційної) діяльності;  

- грошовий потік від інвестиційної діяльності;  

- грошовий потік від фінансової діяльності.  

За методом обчислення або як зазначають інші автори вартісним складом 

грошові потоки поділяють на: 

1) валовий грошовий потік – загальний обсяг руху коштів;  

2) чистий грошовий потік – представляє собою зміну наявних грошових 

коштів за період і визначається як різниця між залишком коштів на кінець та 

початок періоду або надходженням та витрачанням коштів за період, що 

аналізується.  

Залежно від пріоритетності (черговості) здійснення платежів: 

 1) стратегічний грошовий потік представляє систему грошових видатків, 

які найбільшим чином забезпечують реалізацію стратегії підприємства;  

2) обов’язковий грошовий потік – обов’язкові виплати, які підприємство 

повинно здійснити в першочерговому порядку для запобігання фінансових 

негараздів та продовження нормального функціонування (податки, борги); 

 3) другорядні грошові потоки – видатки коштів, які можуть бути 

відкладені з точки зору стратегічних потреб або у разі неспроможності 

здійснення без прямих втрат для підприємства (штрафи, пеня).  

Іноді їх ще поділяють за строковістю і черговістю, а також на фінансові і 

дискреційні. За тривалістю формування (періодом часу):короткостроковий 

грошовий потік – це такий його вид, за яким період від моменту надходження 

чи витрачання коштів до повного їх завершення не перевищує одного року; 

довгостроковий грошовий потік – формування більше року. За методом оцінки 

в часу: поточні та майбутні. 

 Також окремо розглядаються показники екологічної ефективності 

підприємства. Основними серед яких є допустимі норми забруднення 

навколишнього середовища, коефіцієнти виходу готової продукції із початкової 
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сировини, витрати на проведення природоохоронних заходів. Основним 

показником, що виражає ефективність бізнесу є рентабельність. Однак, 

враховуючи ту позицію, що ефективність охоплює різні сфери діяльності 

підприємства виникає необхідність розробки сукупності показників, які б 

відображали досягнення поставлених цілей щодо кожної складової. Для цього 

нами пропонується здійснювати діагностику ефективності діяльності за 

наступними напрямами: використання наявних ресурсів; виробнича діяльність; 

операційна, інвестиційна діяльність; оборотні та необоротні активи; 

зовнішньоекономічна діяльність. В цілому процес діагностики ефективності 

діяльності підприємства повинен здійснюватись у певній послідовності. Для 

цього виокремлено наступні етапи: 1) визначення цілей діагностики; 2) збір 

інформації; 3) підбір методів діагностики; 4) розрахунок показників, що 

характеризують ефективність використання наявних ресурсів, виробничої, 

операційної, інвестиційної діяльності, оборотних і необоротних активів та 

зовнішньоекономічної діяльності; 5) формування узагальнюючих висновків 

щодо окремих показників діагностики; 6) виявлення резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства; 7) розробка управлінських рішень. 

Основним етапом діагностики ефективності діяльності вибір системи 

показників за якими буде проводитись діагностика ефективності діяльності. 

Розрахунок показників ефективності використання наявних ресурсів дозволяє 

виявити, наскільки ефективно використовуються наявні ресурси і прийняти 

управлінське рішення, щодо раціонального їх споживання. Основним резервом 

підвищення економічної ефективності діяльності є раціональне формування, 

відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства.  

Основними напрямками підвищення ефективності використання 

матеріальних ресурсів є: 1) підвищення оборотності оборотних активів; 

2) зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції; 3) закупівля 

сировини за дешевшими цінами; 4) активізація маркетингових заходів та 

прискорення товарообороту; 5) закупівля сировини і матеріалів оптимальними 

партіями; 6) формування обсягів запасів матеріалів, що відповідають потребам і 
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нормативам; 7) активізація автоматизованих виробничих процесів. Підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів потребує: 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. Структура фінансових ресурсів впливає на фінансову 

стійкість підприємства, а ціна їх залучення визначає розмір кінцевого 

фінансового результату діяльності підприємства. У процесі діагностики 

визначається настільки ефективно використовуються власні, залучені та 

позичені кошти і приймається рішення щодо зменшення одних чи збільшення 

інших джерел фінансування підприємства. Управлінськими рішеннями в 

напрямку підвищення ефективності використання фінансових ресурсів є: 

зменшення позикового капіталу; вкладення позикових коштів у 

високоприбуткові інвестиційні проекти; збільшення грошових надходжень 

інвестиційної діяльності; збільшення виручки від реалізації продукції; 

збільшення чистого прибутку; зменшення витрачань, які не забезпечують 

підприємству доходів; зменшення витрачань на сплату відсотків за позиковими 

коштами; вкладення грошових коштів у швидкоокупні інвестиційні проекти та 

навпаки їх відволікання із проектів, яків мають тривалий термін окупності  

Діагностика ефективності виробничої діяльності проводиться за низкою 

показників, що відображають настільки прибутковим є виробництво та 

реалізація товарної продукції. Основними показниками ефективності 

виробничої діяльності є рентабельність 5 виробництва всієї продукції, 

рентабельність виробництва реалізованої продукції, рентабельність 

реалізованої продукції. Рентабельність виробництва всієї продукції показує 

скільки копійок прибутку, одержаного в ціні одиниці продукції, припадає на 1 

гривню виробничої собівартості одиниці продукції. бутковість витрачання на 

виробництво товарної продукції. Збільшення показників рентабельності 
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свідчитиме про покращення ефективності, однак зменшення показників в 

динаміці потребує розробки управлінських задач щодо зменшення витрат: 

змінних витрат на одиницю продукції, постійних, наднормативних та постійних 

нерозподілених витрат. Основним джерелом доходів та прибутку підприємства 

є операційна діяльність. Однак за обсягами витрачання та надходження вагоме 

місце належить інвестиційні діяльності, що пов’язана із придбанням 

(створенням) та продажем основних засобів, нематеріальних активів та 

фінансових інвестицій. Основними джерелами інформації для оцінки 

ефективності операційної та інвестиційної діяльності є Звіт про фінансові 

результати, Звіт про рух грошових коштів та Примітки до фінансової звітності.  

У процесі діагностики ефективності операційної та інвестиційної 

діяльності визначаються резерви та фактори впливу. З метою підвищення 

показників ефективності реалізації операційної та інвестиційної діяльності 

необхідним є: збільшення прибутку від реалізації; зниження собівартості 

реалізованої продукції; зменшення адміністративних витрат; зменшення витрат 

на збут; збільшення доходів від іншої операційної діяльності; зменшення 

витрат від іншої операційної діяльності; збільшення чистого прибутку; 

зменшення витрат на інвестиційну та фінансову діяльність; зменшення 

витрачання на придбання запасів, які не використовуються у виробництві в 

поточному році; зменшення витрачання на сплату податків; зменшення 

витрачання оплату праці; зменшення витрачання на послуги рекламних, 

консалтингових та інших агентств; витрачання на інвестиції, які вже в 

поточному році забезпечуватимуть надходження; вкладення в інвестиційні 

проекти із коротким терміном окупності; реалізація неприбуткових фінансових 

інвестицій; продаж основних засобів, які не використовуються у виробничій 

діяльності підприємства.  

Ефективність використання майна підприємства визначається за 

допомогою показників використання оборотних та необоротних активів. 

Основними показниками у процесі діагностики ефективності використання 

необоротних активів є рентабельність необоротних активів, фондовіддача, 
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фондомісткість, рентабельність основних засобів, рентабельність 

довгострокових фінансових активів. Діагностика ефективності споживання на 

підприємстві оборотних активів передбачає розрахунок та оцінку показників: 

рентабельність оборотних активів, коефіцієнт оборотності оборотних засобів, 

коефіцієнт ефективності використання оборотних активів. Результати 

діагностики оборотних та необоротних активів дозволяють виявляти резерви 

підвищення ефективності їх використання та на основі цього приймати 

управлінські рішення наступного змісту: зменшення пасивної частки основних 

засобів; заміна зношених основних засобів; введення нових основних засобів із 

меншими затратами енергетичних та матеріальних ресурсів; продаж 

нерентабельних довгострокових фінансових інвестицій; реструктуризація 

довгострокової дебіторської заборгованості; прискорення процесу переведення 

основних засобів із незавершених капітальних інвестицій в склад виробничих 

основних засобів; здача в оренду основних засобів, що не приймають участі в 

діяльності підприємства; пошук альтернативних напрямів здійснення 

фінансових вкладень; прискорення оборотності оборотних активів; підвищення 

рентабельності оборотних активів; мінімізація витрат оборотних активів у 

процесі їх використання; оптимізація запасів сировини і незавершеного 

виробництва; скорочення тривалості виробничого циклу; поліпшення 

організації матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації 

товарної продукції; зменшення надлишку оборотних активів; реструктуризація 

дебіторської заборгованості; зменшення грошових коштів в касі та рахунках в 

банку, з метою зменшення ризику їх знецінення; створення обсягів запасів 

сировини у відповідності до встановлених нормативів. Діагностика 

ефективності використання оборотних та необоротних активів дозволяє 

виявити прогалини в діяльності підприємства, щодо забезпечення 

раціонального та оптимального завантаження ресурсного потенціалу.  

Наступним напрямом діагностики ефективності діяльності підприємства є 

зовнішньоекономічна діяльність. Її результати показують настільки експортно-

імпортні операції забезпечують підприємству прибутковість. Під ефективністю 
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зовнішньоекономічної діяльності в узагальненому вигляді розуміють 

співвідношення сукупності затрат і доходів від цієї діяльності. Основними 

показниками, що відображають ефективність експорту є економічна 

ефективність експорту та рентабельність експортних операцій Економічна 

ефективність експортних операцій визначається відношенням прибутку, 

отриманого при здійсненні експорту до витрат на виробництво та реалізацію 

продукції за кордон (страхування, мито, збори, транспортування, реклама). 

Ефективність імпортних операцій знижується, коли відбувається девальвація 

національної грошової одиниці, і навпаки підвищується в результаті ревальвації 

національної грошової одиниці. Щодо ефективності експортних операцій, то 

варто говорити, що девальвація національної валюти сприяє підвищенню 

ефективності експорту, і навпаки ревальвація знижує ефективність. В цілому 

проведення діагностики ефективності діяльності за окресленими напрямками 

дозволить виявити, ті сфери діяльності, які є збитковими і потребують 

прийняття рішень та проведення певних заходів. Результати діагностики дадуть 

змогу обґрунтувати прийняте управлінське рішення і вивести підприємство на 

більш вищий рівень економічно розвитку. Висновки. Розрахунок показників 

ефективності діяльності підприємства є одним із етапів проведення 

діагностики. Результати діагностики дозволяють виявляти настільки швидко 

можуть бути відшкодовані кошти вкладені в підприємство та прибутковість 

окремих видів діяльності. Це дозволяє приймати рішення про відволікання 

коштів із одної сфери та їх спрямування в іншу ділянку роботи підприємства.  

Запропоновано у процесі діагностики ефективності діяльності 

підприємства визначати показники, що відображають ефективність 

використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, оборотних та 

необоротних активів, а також ефективність здійснення операційної, 

інвестиційної, виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Достовірна 

інформація, що буде отримана в результаті діагностики слугуватиме підґрунтям 

для ефективної роботи підприємства та визначення раціональних шляхів 

підвищення прибутковості, що є запорукою економічного розвитку регіону та 

країни в цілому.  
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК СТРАТЕГІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття містить характеристику сучасних наукових поглядів на особливості, 

принципи здійснення та різновиди бенчмаркінгу підприємства. Визначено 

бенчмаркінг як процес, виявлено фактори, що перешкоджають впровадженню 

процесу бенчмаркінгу у практику діяльності українських підприємств. 

Ключові слова:  внутрішній бенчмаркінг, зовнішній бенчмаркінг, технологія 

вітчизняного бізнесу, центри бенчмаркінгу, консорціуми, система 

бенчмаркінгу.  

В сучасних умовах господарювання, будь-яке підприємство бажає 

постійно покращувати свою діяльність, будучи кращим за конкурентів, в 

умовах, які пропонує сучасне середовище. Бенчмаркінг використовується для 

досягнення цієї мети. Однак, на сьогоднішній день в літературі наявні 

різноманітні визначення поняття «бенчмаркінг», які не мають однозначного 

перекладу на українську мову («benchmark» – оцінка на фіксованому об’єкті, 

наприклад, оцінка на стовпі, що зазначає висоту над рівнем моря). 

Актуальність та своєчасність даного питання обумовлюється тим, що за 

останні десять років бенчмаркінг ввійшов до системи найпопулярніших 

інструментів управління і став визнаним та ефективним методом для 

бізнесового покращення. Дослідження сутності бенчмаркінгу як однієї з 

технологій посилення бізнесу та одержання переваг у конкурентній боротьбі є 

метою даної роботи. Потрібно відмітити, що наступні дослідження даного 

питання є обов’язковими, високо оцінюючи внесок перерахованих науковців у 

розвиток цієї проблеми та теоретичні надбання. 

Цілями даної статті є: 

1. Дослідити історію появи явища бенчмаркінгу. 
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2. Охарактеризувати особливості сучасного бенчмаркінгу та виявити 

можливі перспективи його розвитку. 

3. Охарактеризувати різновиди бенчмаркінгу. 

4. Охарактеризувати перешкоди впровадження бенчмаркінгу в 

практиці сучасних вітчизняних підприємств. 

У 1972р. в Інституті стратегічного планування Кембриджу (США) з’явився 

термін «бенчмаркінг». В загальному бенчмаркінг – це безперервний, 

перманентний процес порівняння товарів (послуг або робіт), методів, 

виробничих процесів та інших параметрів організації, що досліджується 

(структурного підрозділу) з такими ж об’єктами на інших організаціях або ж 

структурних підрозділах [3]. 

У визначенні відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), 

виявлення підстав цих відмінностей та визначення можливостей щодо 

покращення об’єктів бенчмаркінгу полягає головна мета бенчмаркінгу та 

головний зміст. Процеси, технології, методи, якісні параметри продукції, 

показники фінансово-господарської діяльності підприємств (структурних 

підрозділів) – об’єкти бенчмаркінгу [7]. Головну увагу приділяють пошуку 

резервів зменшення витрат виробництва та підвищенню 

конкурентоспроможності продукції, досліджуючи виробничі процеси, методи 

чи технології виробництва і збуту продукції. Визначити цільові параметри 

діяльності підприємства, яких потрібно дотримуватись, щоб забезпечити його 

стабільну конкурентоспроможність, допомагає бенчмаркінг.  

Орієнтуючись на розвиток сучасних технологій у різноманітних сферах 

життєдіяльності та формування інформаційної цивілізації, подальша еволюція 

бенчмаркінгу є неминучою. 

За рівнем, на якому передбачається проводити бенчмаркінг (стратегічний і 

операційний), або за складністю завдань, що ставляться (прості і складні), або 

за спрямованістю (внутрішня і зовнішня) розрізняють види бенчмаркінгу [4]. 

Поділ бенчмаркінгу на внутрішній, зовнішній та партнерський є найбільш 

поширеним.  
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Усередині організації проводиться внутрішній бенчмаркінг, характерною 
рисою якого є порівняння та аналіз характеристики виробничих одиниць однієї 
і тієї ж самої організації, подібних за такими ж процесами. 

Декількома підприємствами або фірмами, які укладають договір про 
проведення спільних порівняльних досліджень діяльності кожного з учасників з 
метою надання один одному допомоги для подальшого успішного розвитку, 
здійснюється зовнішній партнерський бенчмаркінг. Такі угоди можуть 
укладати як однопрофільні, так і різнопрофільні підприємства, тобто 
підприємства-конкуренти [2]. Здійснення цього виду бенчмркінгу вважається 
одним із способів пом’якшення конкуренції. 

Одним із елементів нової ситуації виступає партнерський бенчмаркінг, що 
передбачає відмову від суперництва на користь співробітництва. 

Найбільш вживаними та розповсюдженими, відповідно до такого 
розподілу, є три види бенчмаркінгу: внутрішній, зовнішній та функціональний. 

Внутрішній бенчмаркінг — аналіз якості роботи та характеру аналогічних 
підрозділів у межах компанії на протязі конкретного часу. Це є першим кроком, 
який робить підприємство. 

Конкурентний бенчмаркінг — це здійснення порівняльного аналізу якості 
роботи визначеного підприємства із конкурентами, які існують на ринку. 

Для підприємств України застосування бенчмаркунгу є новим напрямком 
удосконалення свої діяльності. 

До факторів, які перешкоджають впровадженню процесу бенчмаркінгу у 
практику українських підприємств належать: 

1. Помилкове розуміння призначення бенчмаркінгу та 
інструментарію. Відсутність обізнаності керівної ланки вітчизняних 
підприємств з даним управлінським інструментом, недостатня 
поінформованість стосовно засобів, які використаються в процесі його 
проведення є результатом упередженого ставлення до новітньої методики. По 
цих причинах бенчмаркінг сприймається як вираження недобросовісної 
конкуренції чи промислова розвідка. Насправді  ж між ними очевидна різниця: 
бенчмаркінг – це спосіб аналізу чужого досвіду, який не являє собою 
комерційну таємницю. 
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2. Неможливість здійснення досвіду провідних західних суб’єктів 

господарювання із досвідом українських підприємств. Деякі українські 

підприємці пробували купувати звіти за результатами проведеного 

бенчмаркінгу у американських і європейських компаній. Втім, через 

неподібність умов, а також складності в адаптації, більша частина серед них 

лише втратила час і кошти на комунікації і на покупку самого звіту. В Україні 

обмін досвідом можливий, найчастіше, через особисті зв’язки і спілкуванню 

між співробітниками окремих компаній. Часто, це відбувається  на різних 

виставках, семінарах або конференціях. 

3. Недостовірність звітної інформації. Похибка в кожному кількісному 

дослідженні становить 15-20%. Недоліки вітчизняної системи фінансової 

звітності і присутні схеми мінімізації оподатковуваних доходів викликають 

побоювання, що інформація потрапить до рук конкурентів або податкових 

органів і настороженість підприємств. Через це, достовірність інформації 

підлягає великому сумніву. Натомість, з боку закордонних фахівців 

простежується  непорозуміння потреби приховування інформації, оскільки 

вони рахують подібне дослідження самоаналізом. 

4. Відсутність належних методик управління. Керівництво 

підприємства не здатне нормально сприймати необхідність впровадження 

досвіду передових підприємств через добровільний обмін інформацією, 

оскільки не використовує методик менеджменту під час ходу основних бізнес-

процесів. 

5. Відсутність державної підтримки. В США, Японії  і в інших країнах 

програми бенчмаркінгу досягають розвитку за державної підтримки, оскільки 

виграє економіка країни в цілому внаслідок такого обміну досвідом. 

Завдяки вивченню методології застосування бенчмаркінгу стало можливим 

формулювання проблеми та ймовірність запропонувати заходи стосовно 

ефективного впровадження цих знань на вітчизняних підприємствах. 

По-перше, потрібно створити середовище, яке зможе забезпечувати 

поширення та обмін знаннями про новітні досягнення. Внутрішні корпоративні 

мережі і сайти можуть стати найбільш поширеним механізмом для створення 
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такого середовища. Набори програмних засобів для бенчмаркінгу, включаючи 

навчання по його проведенню, електронні довідники, допоміжні методи 

виконання окремих операцій,широка номенклатура програмного забезпечення 

індивідуального і коллективного користування, швидко стануть 

загальноприйнятими засобами для електронного бенчмаркінгу. 

По-друге, нашим підприємствам для здійснення та вивчення новітнього 

досвіду необхідно об’єднуватись з іншими підприємствами: консорціумами, 

професійними об’єднаннями, центрами бенчмаркінгу. 

По-третє, внутрішні корпоративні мережі дадуть можливість взаємодії та 

спілкуванню працівників всередині підприємств, а утворення спеціальних, 

безпечних зовнішніх мереж колективного користування допоможе координації 

зусиль визначених, віддалених один від одного організацій-партнерів при 

здійсненні бенчмаркінгових досліджень. 

По-четверте, знання провідних підприємств може слугувати невичерпним 

джерелом ідей, проте повне копіювання інших підходів не беручи до уваги свої 

власні особливості є найбільш важливою помилкою[1].  

Отже, вітчизняні підприємства повинні стати рушійною силою в створенні 

системи бенчмаркінгу в Україні. Скоро Україна буде мати можливість 

приєднатися до Глобальної мережі бенчмаркінгу для збільшення ефективності 

функціонування вітчизняних організацій, а точніше зниження їх витрат на 

виготовлення одиниці продукції і збільшення її конкурентоспроможності. 

Здійснене дослідження дало змогу з’ясувати, що бенчмаркінг можна 

характеризувати у двох аспектах: як вивчення й застосування успішного 

досвіду інших у себе в організації; як порівняння своїх показників з 

показниками інших організацій: конкурентами й організаціями-лідерами. Три 

фази класичного процесу бенчмаркінгу виокремлюються внаслідок аналізу 

інформації з даного питання: підготовчий період, аналіз і впровадження. 

Активне використання бенчмаркінгу провідними компаніями світу 

підтверджують розглянуті статистичні дані. В рейтингу підприємств, які 

використовують технології бенчмаркінгу, першу трійку представляють три 

великі компанії з США, в яких програми бенчмаркінгу розвиваються за 
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державної підтримки. В Україні розвитку бенчмаркінгу, на жаль, 

перешкоджають певні причини, серед яких: відсутність належних методик 

управління, недостовірність звітної інформації, помилкове розуміння 

призначення бенчмаркінгу. 

Проте наявні проблеми можна вирішити створивши середовище, що 

забезпечуватиме обмін і розповсюдження знаннями про передові досягнення, 

розвитку мережі професійних об’єднань, центрів бенчмаркінгу, консорціумів. 

Таким чином, як бачимо, бенчмаркінг в сучасних умовах має властиві 

особливості, принципи здійснення та різновиди. Сучасність визначає нові 

підходи до управління діяльністю підприємств та вимагає від керівників більш 

пильної уваги в процесі управління підприємством. Даний метод в арсеналі 

інструментів управління підприємством нещодавно, проте вже займає стійкі 

позиції та виступає рушійною силою перетворень на підприємствах. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті розглянуто чинники зовнішнього середовища, які можуть впливати 

на діяльність підприємства в умовах міжнародної діяльності  та визначено  їх 

загрози і можливості, які закладені у кожній групі факторів.  

Ключові слова: зовнішні фактори, макросередовище, процес адаптації, 

середовище функціонування підприємства, управління підприємством. 

За сучасного економічного розвитку вагоме значення для діяльності 

підприємств відіграє своєчасне врахування впливу факторів навколишнього 

середовища. Загалом чинники зовнішнього середовища впливають на процес 

виробництва, раціональність розподілу та використання оборотних коштів, 

своєчасність прийняття управлінських рішень, на ефективність кожної сфери 

розвитку, тобто на діяльність підприємства загалом. Проблема погіршення 

результатів діяльності пов’язана з неефективним використанням, розподілом 

оборотних коштів, відсутністю механізму стратегічного управління ними, а 

також не врахуванням рівня впливу ринкових ризиків на процес стратегічного 

управління оборотними коштами. Тому сьогодні виокремлення зовнішніх 

факторів впливу на стратегічне управління підприємством є передумовою 

налагодження виробничої діяльності, рентабельності, фінансової стійкості, 

протидії можливим загрозам та процвітання підприємства загалом. 

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є 

метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління 

забезпечує успішне функціонування та розвиток всіх організаційно-

господарчих ланок його діяльності. Не існує жодного підприємства, яке б не 

мало зовнішнього оточення та не знаходилося з ним у взаємозв’язку. Будь-яке 

підприємство має потребу в постійному отриманні із зовнішнього середовища 
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початкових ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності. З іншого боку, 

кожне підприємство має віддавати продукт своєї кінцевої діяльності у зовнішнє 

середовище як компенсацію за отримання ресурсів. Як тільки рвуться зв’язки із 

зовнішнім сере- довищем, підприємство гине. Одтак ефективність управління 

визначається не лише впливом чинників внутрішнього середовища, які є 

безперечно важливими для діяльності підприємства, а й чинниками 

зовнішнього середовища. В зв’язку з цим є актуальним питання щодо 

виявлення чинників зовнішнього се- редовища, які впливають на ефективність 

управління підприємством.  

Чимало вітчизняних та зарубіжних науковців приділяло увагу питанню 

структуризації чинників зовнішнього середовища та їх впливу на ефективність 

функціонування підприємства. Серед них О.С. Віханський, І.В. Гончар, П.В. 

Журавльов, Й.С. Завадський, І.В. Кононова, В.Г. Лопатовський, М. Мескон, 

О.А. Осовський, Е. Майкл Портер, З.П. Румянцева, В.Д. Шапіро, Д.Б. Чупрова 

та ін. В той же час, не менш актуальним питанням є визначення факторів, що 

впливають на процес адаптації підприємств до зовнішнього середовища. Саме 

цей сектор вимагає проведення додаткових досліджень з метою систематизації 

факторів адаптаційного процесу.  

Метою дослідження є виявлення чинників зовнішнього середовища, які 

впливають на ефективність управління підприємством, та дослідження 

характеру впливу таких чинників. 

Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно виконати такі завдання:  

- визначити фактори впливу зовнішнього середовища на підприємство; 

- проаналізувати середовище функціонування підприємства; 

- розглянути процес адаптації підприємства у зовнішньому середовищі. 

Якщо зовнішнє середовище було б не настільки рухливим і 

непередбачуваним, яким воно є сьогодні, керівництву все одно довелося б 

враховувати вплив цього середовища. Зовнішнє середовище встановлює вимоги 

до місії і цілей, процесу їхнього досягнення, впливає на поточні процеси 

діяльності. Тому було б великою помилкою з боку керівників ігнорувати вплив 
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зовнішніх факторів. Отже, кожна організація потребує оцінювання того, якого 

роду зміни очікуються в майбутньому і як зміна цих факторів може впливати на 

поточну діяльність.  

Оскільки реалізація визначених цілей відбувається в конкретних умовах 

впливу і стану зовнішнього середовища, менеджер зобов'язаний уміти виявляти 

істотні фактори в оточенні та оцінювати можливий їхній вплив на підприємство 

і все це враховувати у процесі прийняття управлінських рішень. Таким чином, 

вивченню й аналізу підлягає макросередовище, його поведінка і вплив на 

підприємства в стратегічному полі й поточній ситуації. У більшості випадків 

макросередовище не має специфічного характеру стосовно окремо взятого 

суб’єкта господарювання, воно чинить загальний вплив на всі суб’єкти. Однак 

ступінь впливу макросередовища на різні організації неоднаковий, що 

обумовлено наступними обставинами: по-перше, специфікою бізнесу, у якому 

діє фірма; по-друге, внутрішнім потенціалом організації.  

Можливості підприємства стосовно задоволення потреб залежать від 

багатьох реальних чинників і подій макросередовища, що насамперед вносить 

свої корективи в систему ресурсів, необхідних для виконання підприємством 

своєї місії, визначає параметри виробничої системи. Макросередовище впливає 

на бажані обрії підприємства як опосередковано, через мікросередовище, так і 

безпосередньо, здійснюючи втручання в ринкові відносини, що здебільшого 

продиктовано позитивними намірами задля регулювання ринку і відношень між 

його суб'єктами [2, c. 83]. 

Макросередовище складається з шести основних факторів: демографічних, 

економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів 

культурного середовища. У світовій економічній науці аналіз основних 

факторів зовнішнього макросередовища називається PEST-аналізом. PEST-

аналіз (іноді позначають як STEP) – це маркетинговий інструмент, призначений 

для виявлення політичних (P - political), економічних (E - economic), соціальних 

(S - social) і технологічних (T - technological) аспектів зовнішнього середовища, 

які впливають на діяльність підприємства. Цей аналіз ставить за мету виявити 
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ті фактори зовнішнього середовища, які найбільше впливають на організацію, а 

також передбачити динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи 

несприятливу) [1, 3].  

При проведенні PEST-аналізу потрібно враховувати такі дві позиції: – 

аналіз стратегічних факторів кожного з компонентів повинен бути достатньо 

системним, тому що в житті всі компоненти між собою взаємопов’язані; – 

PEST-аналіз – це інструмент, що історично склався з чотирьохелементного 

стратегічного аналізу, але потрібно пам’ятати, що реальне життя складніше. 

Діяльність кожного підприємства в зовнішньому середовищі також залежить 

від власного набору ключових факторів, який найбільш впливає на його бізнес. 

Аналіз зовнішнього середовища передбачає виявлення наявних і 

прихованих загроз, що виникають в результаті змін економічних, політичних, 

соціальних, фінансових, міжнародних умов функціонування підприємства. 

Отже, для того, щоб визначити стратегію подальшої поведінки підприємства і 

провести її в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення про 

найважливіші характеристики зовнішнього середовища.  

Основними характеристиками зовнішнього середовища є взаємозв’язок і 

взаємообумовленість його факторів, складність, рухливість і невизначеність [1]. 

При розгляді впливу на організацію зовнішнього оточення важливо розуміти, 

що характеристики середовища відрізняються, але в той же час вони пов’язані з 

його факторами.  

Взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, з 

якою зміна одного фактора впливає на інші. Жоден з факторів зовнішнього 

середовища підприємства не можна розглядати ізольовано. При цьому 

взаємозалежність між окремими силами в зовнішньому оточенні бізнесу 

постійно зростає. Наприкінці 1980-х років з’явилося поняття 

гіпертурбулентності середовища (hyperturbulence), що вказує на зростаючу 

швидкість змін і посилює взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища [2]. 

Для такого зовнішнього середовища характерні непередбачувані, несподівані 

зміни, які важко прорахувати. При цьому постійно змінюються напрям і 
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інтенсивність потоків інформації та інших ресурсів, отже, зовнішнє середовище 

стає непередбачуваним та невизначеним. Наприклад, гіпертурбулентне 

зовнішнє середовище формується в ході конкурентної боротьби, коли сторони 

постійно змінюють правила гри та чисельність гравців, або під час криз, коли 

відбувається загальна боротьба за виживання на ринку [3].  

Для деяких підприємств вплив сильного взаємозв’язку факторів може 

виявитися фатальним. Так, для підприємств, які купують сировину і матеріали 

за кордоном, різке падіння курсу гривні призведе до необхідності пошуку 

нових постачальників, втрати споживачів, падіння конкурентоспроможності, 

скорочення чисельності працюючих, загострення взаємовідносин з 

профспілками. Наслідком стане падіння виробництва, інфляція, що ще більше 

посилить зміну факторів зовнішнього середовища. Тобто, зміна одного фактора 

тягне за собою зміну інших.  

Складність зовнішнього середовища визначає число факторів, на які 

підприємство зобов’язане реагувати, а також рівень варіативності кожного 

фактора. Різні підприємства здійснюють свою діяльність у різних зовнішніх 

умовах. Так, на одне підприємство впливає весь набір факторів зовнішнього 

середовища, а на інше – лише певна їхня частина [4]. 

За показниками різноманітності (варіативності) факторів у більш складних 

умовах буде знаходиться підприємство, що використовує чисельні та різні 

технології, що переживають більш швидкий розвиток. Тому для невеликого 

підприємства, що діє на місцевому ринку, яке випускає обмежену кількість 

продукції, зовнішнє середовище буде набагато менш складне, ніж для 

підприємства, яке має філіали в багатьох регіонах країни (світу) і виробляє 

широкий асортимент різної продукції. Тобто, середовище підприємств, що 

діють на міжнародному рівні, відрізняється підвищеною складністю. Це 

зумовлено унікальною сукупністю факторів, що характеризують кожну країну. 

Середовище непрямої дії на підприємство зазвичай складніше, ніж 

середовище прямої. Прогнозуючи його вплив на підприємство, керівництво, як 

правило, не володіє достатньою інформацією щодо подальшої поведінки та 

абсолютних значень факторів зовнішнього середовища (курс валют, 
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законодавчо встановлена мінімальна зарплата, ставка відсотка кредитування та 

багато іншого), тому часто при прийнятті стратегічних для підприємств рішень 

воно вимушене спиратися лише на свою інтуїцію. При цьому слід враховувати, 

що підприємство, зазвичай, не може чинити вплив на зміни факторів 

середовища непрямої дії. Оскільки серед них технології (в широкому сенсі – як 

стан науково-технічного прогресу), стан економіки, соціально-культурні та 

політичні фактори, відносини з місцевим населенням, міжнародне оточення [4].  

У той же час середовище характеризується рухливістю. Рухливість 

середовища – це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні 

підприємства.  

Сучасне суспільство характеризується високою рухливістю зовнішнього 

середовища. З середини минулого століття зміни в зовнішньому середовищі 

починають відбуватися все більш зростаючими темпами, і цей факт не можна 

не враховувати при прийнятті управлінських рішень. Рухливість середовища 

для кожного підприємства різна і залежить від його цілей і завдань, активності 

його зовнішнього середовища, а також від розмірів самого підприємства та 

створює нестабільність умов діяльності підприємства [5].  

Існує безліч факторів середовища, які впливають на підприємство, хоча 

ефект їхнього впливу може бути не зовсім помітним. Невизначеність 

обстановки підвищує ймовірність ризиків провалу стратегії підприємства і 

ускладнює розрахунок витрат, пов’язаних з альтернативними стратегічними 

напрямками. 

Вчені наголошують, що важливу роль серед зовнішніх чинників відіграє 

взаємодія з постачальниками, споживачами, оскільки саме вони впливають на 

обсяг реалізованої продукції, залишки сировини на складах, величину 

дебіторської заборгованості. Крім того, підвищується якість продукції, 

покращується процес виробництва, залучається нове обладнання та зарубіжний 

досвід. Тож досліджувати адаптивність підприємства доцільно як з боку 

зовнішнього, так і з боку внутрішнього середовища за усіма аспектами його 

функціонування.  
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Крім того, іноді самі підприємства справляють значний вплив на зовнішнє 

середовище. Забруднення води і повітря, виснаження водних ресурсів, ерозія 

верхнього родючого шару ґрунту – збиток, завданий підприємствами 

екосистемі.  

Оскільки зовнішні фактори непідвладні волі підприємства, а внутрішні 

залежать від організації його роботи, для підприємства необхідно активне 

реагування та адаптація до змін саме зовнішніх факторів, а вони, у свою чергу, 

є взаємопов’язаними, впливають один на одного та на виробничий процес. 

Зміни у зовнішніх факторах можуть бути трьох видів [6]:  

1) короткострокові з подальшим відновленням своїх якісних і 

кількісних критеріїв;  

2) довгострокові з відновленням і поліпшенням якісних і збільшенням 

кількісних показників;  

3) короткострокові або довгострокові без відновлення попередніх 

показників, іншими словами, кардинальна зміна заходів впливу зовнішнього 

фактора на управління підприємством.  

Як бачимо зміни, які постійно відбуваються під впливом зовнішнього 

середовища непрямої дії, змушують змінюватись і підприємства. Бізнесові 

організації припиняють випуск старої продукції та освоюють виготовлення 

нової, шукають нових споживачів на ринку, використовують нові технологічні 

процеси, розділяються на дрібніші організації, або ж, навпаки, зливаються з 

іншими, виходять на ринки інших країн чи припиняють діяльність на них. 

Таким чином, для ефективного функціонування та адаптації підприємств 

необхідно, у першу чергу, визначити фактори впливу, які хоча безпосередньо і 

не впливають на суб’єкт господарювання, є першопричиною позивних або 

негативних змін, що відбуваються на підприємстві. Маючи відповідну 

інформацію про характер дії факторів змін, менеджмент підприємства здатний 

передбачувати майбутні події й приймати відповідні антикризові рішення, 

адаптуючи його до умов зовнішнього середовищ. 
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УДК 368 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються питання щодо складу і структури капіталу 
підприємства, описано формування та використання капіталу, 
охарактеризовано методи загальної потреби у капіталі. Сформовано основні 
фази оптимізації структури капіталу підприємства. 
Ключові слова: капітал, фінансовий важіль, підприємство, фінансові ресурси, 
активи, критерії розподілу, структура капіталу. 

В сьогоднішніх умовах, у яких працюють українські підприємства, є часто 
непередбачуваними та мінливими. Часті зміни зумовлюють необхідність 
підприємств адаптуватися та впроваджувати такі системи в діяльності, які б 
дали змогу підприємству не просто існувати, а функціонувати з найбільшою 
ефективністю. Такі зміни стосуються й управління капіталом підприємства, 
оскільки він є джерелом його фінансово-господарської діяльності. Відповідно, 
постає питання про удосконалення управління фінансовими ресурсами 
підприємства. Це насамперед стосується вибору оптимальної структури 
капіталу та пошуку надійних джерел його поповнення. 

Метою статті є висвітлення особливостей оптимізації структури капіталу 
підприємства у процесі постіндустріального економічного розвитку. 

Теоретичні і практичні аспекти капіталу підприємства досліджено 
багатьма вітчизняними й зарубіжними вченими, серед яких І.І. Агапова, 

В.Д. Базилевич, І. Т. Балабанов, Г.Н. Богачева, І.А. Бланк, О.М. Кульганік, 
О.О. Суярова, С. В. Юшко та та інші. 

Структура капіталу компанії, механізм її формування та функціонування 
безпосередньо визначають успішний розвиток та ефективність діяльності 
кожного господарюючого суб’єкта. Головним завданням при управлінні 
капіталом підприємства є формування та підтримка його оптимальної 
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структури, яка зможе повною мірою задовольнити його стратегічні цілі. 
Структура капіталу – спеціальне логічне поняття, введене в сучасний 
фінансовий аналіз для позначення комбінації (співвідношення) джерел 
позичкового і власного фінансування,  яка прийнята в підприємства для 
реалізації її ринкової стратегії. Сьогодні цей термін часто замінюють поняттям 
«фінансовий важіль», і цей вираз увійшов до лексикону не випадково. Важіль – 
інструмент, що полегшує або примножує ефект затрачених зусиль. Залучення 

позичкового фінансування повинне працювати на стратегічні задачі власника 
[1, с. 232-233]. У контексті фінансування термін «фінансовий важіль» посилає 
нас до регулярної практики фінансування довгострокового розвитку за рахунок 
позичкових засобів заради досягнення інтересів власника, а точніше, заради 
зростання ринкової вартості активів підприємства. 

Разом з тим, необхідно розділяти поняття склад та структура капіталу 
підприємства (табл. 1).  

Склад капіталу підприємства – це сукупність (перелік) утворюючих його 
елементів, а структура – співвідношення (питома вага) даних елементів [2, с. 
164-165]. Склад і структура капіталу підприємства чинників виробничого, 
економічного і організаційного характеру, що визначаються поряд, в різних 
галузях і підгалузях економіки різні.  

Таблиця 1 - Формування капіталу підприємства 
Напрям аналізу Сутність Напрями використання

Потреба в капіталі Ґрунтується на потребі в 
оборотних і необоротних активах

Формування активів 
підприємства 

Склад капіталу Сукупність створюючих елементів Забезпечення господарської 
діяльності підприємства

Структура капіталу Співвідношення власного і 
позичкового капіталу

Забезпечення фінансової 
діяльності підприємства

Джерела додаткового 
капіталу 

Може бути реалізовано за 
допомогою збільшення власником 
підприємств і його первинних 
інвестицій, або фінансуванням із 
зовнішніх джерел

Необхідні при зростанні 
масштабів діяльності, збільшенні 
дебіторської заборгованості 
збільшенні об’ємів закупівель 

Кінцева структура капіталу  Оптимальне співвідношення 
власного і позичкового капіталу 
підприємства 

Досягнення мінімуму витрат на 
формування капіталу і 
максимуму ринкової вартості 
активів підприємства 

Ступінь ефективного 
використання капіталу 

Оцінка ефективності використання 
основного і оборотного капіталу

Забезпечення рентабельної 
діяльності підприємства

Фінансовий результат 
діяльності підприємства 

Отримання підприємством 
максимального прибутку 

Забезпечення добробуту 
менеджерів і акціонерів 
підприємства 
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У таких фондомістких видах економічної діяльності підприємства, як 

виробництво машин та устаткування переважаючим елементом капіталу є 

амортизаційні відрахування. У легкій промисловості і торгівлі значна частка 

належить заробленому прибутку. Разом з тим, одне підприємство на різних 

етапах діяльності має в своєму розпорядженні різний склад і структуру 

капіталу. Наприклад, на етапі становлення воно фінансується за рахунок 

власних або позичкових засобів, а у міру його подальшого розвитку з’являться 

зароблений власний капітал у вигляді прибутку, неорганізований позичковий 

капітал функціонування. Причому, власний і, особливо, позичковий капітал 

підприємства розглядаються не тільки як основні елементи капіталу 

підприємства, але і як джерела додаткового його приросту. Зокрема, 

позичковий капітал підприємства притягується для максимізації прибутку або 

ринкової вартості підприємства.Кінцева структура капіталу підприємства 

визначається шляхом аналізу міри впливу окремих джерел додаткового 

капіталу на той,  що функціонує спочатку і зміни в ньому співвідношення 

власної і позичкової складової.  

Крім того, проблема формування та ефективного використання капіталу 

підприємства припускає рішення питань про обсяг потреби,  його склад і 

структуру, джерела додаткового капіталу, кінцевої структури капіталу 

підприємства ступеня його цільового використання, а також про фінансовий 

результат діяльності підприємства [3, с. 48]. 

Основною метою формування капіталу є задоволення потреби в придбанні 

необхідних активів і оптимізації його структури з позиції забезпечення умов 

ефективного його використання. Потреба в ресурсах являє собою їх грошовий 

еквівалент для створення і підтримки виробничо-технічної бази підприємства, 

достатнього запасу оборотних виробничих фондів і фондів обігу на початковій 

стадії діяльності підприємства і при подальшому його розвитку.  

Структура капіталу підприємства формується під впливом: 

-  темпів зростання підприємства. Чим вищі і стійкіші темпи зростання 

обороту підприємства і стабільність його продажів, тим сильніше його 
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схильність до використання позикових коштів. Підприємство, орієнтоване на 

збільшення оборотів, як правило, робить ставку не на внутрішнє, а на зовнішнє 

фінансування, оскільки за інших рівних умов витрати по залученню 

банківського кредиту нижче, ніж на емісію акцій; 

- тяжкості податкового тягаря. У таких умовах проявляється схильність 

підприємств до боргового фінансування унаслідок зменшення податкової бази 

за рахунок хоча б частини відсотків за позиковими коштами; 

- складу і структури активів підприємства. Наявність у підприємства 

високоліквідних активів і майна універсального застосування, які за своєю 

природою можуть служити підходящим забезпеченням кредитів, спрощує 

отримання позикових коштів; 

- рівня та динаміки прибутковості підприємства. Підприємства з високою 

прибутковістю на вкладений капітал, з одного боку, можуть набагато легше 

залучити інвесторів, з іншого - воліють обмежуватися використанням власних 

коштів унаслідок достатності нерозподіленого прибутку [1, с. 234]. 

Крім цього, на структуру капіталу впливають комерційний ризик, з яким 

має справу фірма, структура конкуренції в галузі, стан контролю з боку 

акціонерів і керівників, ставлення кредиторів до галузі і підприємству (фірмі). 

З урахуванням цих факторів провідним принципом у виборі 

співвідношення між власним і позиковим капіталом організації повинна бути 

така фінансова політика, яка приведе до максимізації вартості акції (прибутку 

на акцію) і максимізації вартості компанії в цілому. Тільки таке фінансування 

відповідає довготривалим цілям розвитку підприємства. 

Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення 

використання власних і позичених коштів, при якому забезпечується ефективна 

пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом 

фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.  

Головною метою аналізу капіталу підприємства є виявлення тенденцій 

динаміки обсягу і складу капіталу в перед плановому періоді, їх вплив на 

фінансову стійкість і ефективність використання капіталу. На першій фазі 
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аналізу розглядається динаміка загального обсягу й основних складових 

елементів капіталу порівняно з динамікою обсягу виробництва і реалізації 

продукції; визначається співвідношення власного і позиченого капіталу, його 

тенденції; у складі позиченого капіталу вивчається співвідношення довго - та 

короткострокових фінансових зобов'язань; визначається розмір термінових 

фінансових зобов'язань та винесення причин про термінування [2, с. 166]. 

На другій фазі аналізу розглядається система коефіцієнтів фінансової 

стійкості підприємства, яка визначається структурою його капіталу. В ході 

проведення такого аналізу розраховуються і вивчаються в динаміці такі 

коефіцієнти: коефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансового левериджу 

(коефіцієнт фінансування); коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності; 

коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості. 

Таким чином, вирішення задачі оптимізації структури капіталу передбачає 

можливість застосування різноманітних моделей. За своєю суттю економіко-

математичні методи та моделі дають змогу відстежувати характер взаємозв'язку 

між різними техніко-економічними показниками економічних систем та їх 

складових,  отримувати  нову  інформацію  стосовно  них  та  формулювати  

найбільш оптимальні рішення для виконання поставлених цілей та завдань. 
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В сучасних умовах функціонування підприємств особливо гостро постає 

проблема своєчасного просування інноваційних можливостей, концентрації 

ресурсів, оперативного управління інноваційним процесом за мінімального 

ризику невірного вибору інноваційного напрямку. Стратегія управління 

інноваціями є частиною загальної стратегії управління сталим розвитком 

національної економіки, а питання вибору й оцінки інноваційних стратегій, 

формування та ефективності реалізації інноваційного потенціалу є 

центральними в контексті довготривалого розвитку підприємств харчової 

промисловості, що й обумовлює актуальність, своєчасність та важливість 

проблеми, яка розглядається. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики формування інноваційного 

потенціалу підприємства здійснили вітчизняні й зарубіжні науковці, зокрема: 

О.І. Амоша, В.М. Геєць, Л.І. Федулова, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, 

М.Й. Малік, В.Г. Андрійчук, Е.М. Лібанова, Г.Є. Жуйков, В.В. Лебедева та 

інші. Водночас слід відмітити, що невирішеними залишаються питання пошуку 

нових напрямів діяльності підприємства на основі формування та розвитку 

інноваційного потенціалу.  

Головною метою статті є здійснення аналізу підходів до формування 
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інноваційного потенціалу підприємства, розробка структури потенціалу в 

контексті взаємодії підприємств з ринковим середовищем, визначення 

взаємозв’язків між структурними елементами потенціалу в контексті реалізації 

його інноваційної складової. 

Розглядаючи підприємство як об’єкт управління, можна стверджувати, що 

воно є складною, динамічною, виробничою, соціально-економічною, технічною 

і організаційною системою, яка відкрита для впливу зовнішнього середовища. 

У процесі інноваційної діяльності підприємство реалізує послідовність етапів 

інноваційного циклу, який включає: генерування і відбір ідей; бізнес-аналіз; 

розробку, створення і випробування дослідного зразка інноваційної продукції; 

запуск виробництва й упровадження продукції. У процесі інноваційної 

діяльності підприємством поєднуються різні матеріальні, нематеріальні й 

трудові ресурси, між якими існують певні зв’язки. 

В науковій літературі основні підходи до формування економічного 

потенціалу класифікують як: системний, маркетинговий, функціональний, 

відтворювальний, інноваційний, нормативний, комплексний, інтеграційний, 

динамічний, оптимізаційний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний, 

структурний [4]. Запропонована класифікація підходів орієнтується на 

формування певної складової потенціалу відповідно до різних типів 

структуризації та цілей підприємства, але не враховує синергетичну сутність та 

взаємозв’язки потенціалів.  

Із цього виходить, що підприємство, яке обирає інноваційний шлях 

розвитку, повинно мати певний потенціал, достатній для його реалізації. 

Інноваційний потенціал підприємства - це міра готовності виконати завдання, 

що забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі, тобто міра 

готовності до реалізації проекту [6]. Важливими характеристиками 

підприємства, що є сприйнятливим до інновацій, є: 

1) наявність умов для проведення самостійних фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень;  

2) можливість впровадження у виробництво та масовий випуск 

розробленого продукту;  
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3) організаційне, кадрове й фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності;  

4) наявність збутових можливостей для просування нового продукту на 

ринок і подальше закріплення на ньому;  

5) доступ до науково-технічної інформації й можливості її використання в 

інноваційному процесі. 

За ринкових умов до інноваційного потенціалу можуть бути віднесені всі 

ресурси, які забезпечують досягнення конкурентних переваг підприємства 

шляхом розробки й запровадження інновацій [3]. Інноваційний потенціал 

підприємства являє собою рівень готовності організації до реалізації чи проекту 

програми інноваційних стратегічних змін [2]. Елементами інноваційного 

потенціалу підприємства є його матеріальні, маркетингові, трудові й фінансові 

ресурси. Основним фактором при виборі стратегії інноваційної діяльності 

підприємства є його фінансове забезпечення. Оцінка здатності підприємства до 

інноваційного розвитку здійснюється шляхом порівняння його інноваційного 

потенціалу з оптимальним набором характеристик підприємства, 

сприйнятливістю до інновацій. Основне завдання цього етапу полягає у 

визначенні факторів, які перешкоджають інноваційному розвитку. Як критерії 

оцінки інноваційного потенціалу можна виділити таке:  

- гнучке керівництво, здатне йти на ризик;   

- прогресивна організаційна структура управління, орієнтована на роботу в 

ринкових умовах;  

- наявність інформації про тенденції зміни потреб і запитів споживачів, 

уміння виявляти й прогнозувати приховані (майбутні) потреби й запити;  

- добре знання можливостей і потенціалу конкурентів;   

- наявність досвіду в розробці новацій і їхньому просуванні на ринку, в 

тому числі досвіду формування мережі збуту;  

- наявність патентів на технічні рішення й технології в обраній галузі 

діяльності;  

- доступ до останніх досягнень науки й техніки в обраній галузі діяльності;  
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- кадровий потенціал (науковий, інженерний і робочий);  

- конкурентоспроможні технології й прогресивне устаткування;  

- висока якість продукції й висока культура виробництва;  

- резерви виробничих площ і потужностей [2]. 

Отже, поняття інноваційного потенціалу підприємства необхідно 

використовувати у контексті цілеспрямованої діяльності, в основу якої 

покладено розвиток і підвищення сукупного економічного потенціалу 

підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності. Основа 

формування інноваційного потенціалу полягає не лише в підвищенні 

ресурсного забезпечення (тобто матеріальної та фінансової форми), а, 

здебільшого, в створенні таких умов, коли компетенції бізнесу отримають 

оптимальні можливості використання даних ресурсів та нарощення ринкової 

вартості в бізнес-процесі. Отже, прямий вплив на ресурсну складову 

призводить до збільшення потенціалу, але не дає максимального позитивного 

ефекту. В той же час, вплив на формування можливостей підприємства, зміна 

стандартних операцій формують значний інноваційний потенціал, що може 

мати великі позитивні ефекти, які можна буде порахувати у матеріальній, 

грошовій формі [2].  

Саме тому, на наш погляд,  особливу увагу необхідно зосередити на 

вартісному потенціалі, що є результатом реалізації ресурсної складової в 

поєднанні із компетенціями бізнесу та  його можливостями при реалізації з 

метою отримання прибутку та нарощення ринкової вартості з урахуванням 

менталітету власників. 

У сучасних умовах розвитку підприємств сформувалися різні точки зору 

щодо структури інноваційного потенціалу. При цьому деякі дослідники 

ототожнюють його з науково-технічним, або ж виділяють лише поодинокі 

елементи, які розкривають певні особливості інноваційного потенціалу. 

Існують також і ширші поняття структури потенціалу підприємства, доповнені 

описами систем збирання, обробки і використання інформації, досвіду 

господарювання тощо. 
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Проведений аналіз та узагальнення відомих з наукової літератури та 

практики підходів до визначення структури інноваційного потенціалу 

підприємства з урахуванням вищевикладеного, дає можливість виділити 

складові інноваційного потенціалу підприємства: 

1. Ринковий потенціал. Відображає рівень відповідності можливостей 

підприємства зовнішнім ринковим потребам інновацій, які генеруються 

ринковим середовищем. Переважна більшість ідей нових товарів генерується на 

основі потреб ринку, але ж і більшість інноваційних прорахунків спричиняється 

саме ринковими чинниками.  

2. Інтелектуальний потенціал. Визначає можливості генерації і сприйняття 

ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, 

організаційних і управлінських рішень. Це передбачає наявність фахівців не 

лише з високою фаховою підготовкою, а й здатних до продукування нових 

орієнтованих знань і втілення їх в інновації, які відповідають потребам ринку.  

3. Кадровий потенціал. Характеризує можливості персоналу і робітників 

підприємства застосувати нові знання та технології, організаційні й 

управлінські рішення, виконати розробку і виготовити нову інноваційну 

продукцію. Кадрова складова забезпечується фаховою підготовкою персоналу 

підприємства на рівні, що відповідає сучасному розвитку науки і техніки. Ця 

складова значною мірою визначає систему менеджменту, її гнучкість, 

адаптивність [5].  

4. Техніко-технологічний потенціал. Відображає здатність оперативно 

переорієнтовувати виробничі потужності підприємства і налагодити 

економічно ефективне виробництво нових продуктів, які відповідають 

ринковим потребам. Ця складова характеризує відповідність матеріально-

технічного стану підприємства, наявність резервів чи можливості їхнього 

швидкого отримання, гнучкість обладнання і технологій, оперативність роботи 

конструкторських і технологічних служб [1].  

5. Інформаційний потенціал. Відображає інформаційну забезпеченість 

підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для прийняття 
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ефективних інноваційних рішень. У складі інформаційного потенціалу можна 

окремо виділити інформаційно-обчислювальний потенціал, до якого належить 

комплекс технічних програмно-математичних, організаційно-економічних 

засобів і спеціальних кадрів, призначений для автоматизації процесу виконання 

завдань управління підприємством у різних сферах діяльності. Інформація і 

здобуті через неї знання реалізуються в нових засобах праці, технологіях, 

професійному досвіді робітників, рівні організації виробничих одиниць, що 

свідчить про її тісний взаємозв’язок з іншими складовими потенціалу 

підприємства [5].  

6. Фінансовий потенціал. Відображає відповідність фінансового стану, 

інвестиційної привабливості, кредитоспроможності і системи ефективного 

управління фінансами підприємства щодо забезпечення стійкої інноваційної 

діяльності на усіх етапах інноваційного циклу [1].  

7. Мотиваційний потенціал. Характеризує можливість підприємства щодо 

приведення у відповідність і узгодження різноспрямованих інтересів суб’єктів 

інноваційного процесу: розробників інновацій; виробників нових товарів; 

інвесторів, постачальників вихідної сировини, матеріалів і комплектуючих; 

торгових і збутових посередників; споживачів; суспільство загалом тощо [9]. 

Особливо важливим є формування належної системи мотивації суб’єктів 

інноваційного процесу, де велику роль відіграє можливість формування 

спонукальних мотивів споживання і виробництва нової продукції, оскільки 

відсутність зацікавленості споживачів і виробників унеможливлює успіх будь-

якої інноваційної продукції.  

8. Комунікаційний потенціал. Характеризує наявність комунікаційних 

зв’язків, які відображають рівень визначеності та ефективності взаємодії 

підприємства з елементами зовнішнього середовища, що сприяють реалізації 

мети інноваційної діяльності, тобто наявність надійних зв’язків з партнерами, 

постачальниками ресурсів, каналами розповсюдження і збуту, споживачами 

інноваційної продукції.  

9. Науково-дослідний потенціал. Відображає наявність створеного резерву 
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результатів науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, 
спроможності проведення досліджень з метою перевірки ідей, новацій і 
можливості їхнього використання у виробництві нової продукції [1]. 

Розглянута вище сукупність складових інноваційного потенціалу дає 
можливість дійти таких висновків:  

– складові інноваційного потенціалу характеризують ресурси та здатність 
підприємства до реалізації мети інноваційної діяльності;  

– аналіз інноваційного потенціалу за складовими надає можливість 
розробити процедури оцінки його достатності для розробки, виробництва і 
просування на ринок конкретних інновацій;  

– результати таких оцінок мають стати основою для розробки системи 
цілеспрямованого пошуку, аналізу, оцінки і відбору інновацій, сприятливих для 
підприємства у певних ринкових ситуаціях. 

Таким чином, на основі рповеденього дослідження можемо зробити такі 
висновки: успішне підприємство не тільки  має поточні доходи, але й повинно у 
процесі діяльності забезпечити відповідний рівень і відповідність інноваційній 
активності усіх категорій інноваційного потенціалу. Оцінка достатності 
інноваційного потенціалу припускає виділення й аналіз кожної з його 
складових. У процесі інноваційної діяльності підприємство реалізує чітку 
послідовність певних етапів інноваційного циклу. Ефективність інноваційної 
діяльності підприємства уздовж інноваційного циклу залежить від 
інноваційного потенціалу підприємства, який повинен розглядатись як система 
взаємопов’язаних чинників і ресурсів, які відповідають умові забезпечення 
постійної ефективної інноваційної діяльності підприємства. 
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СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ 

БАНКРУТСТВА 
У статті визначено економічну категорію «банкрутство підприємства», 
охарактеризовано відмінність економічного змісту категорій банкрутство та 
неплатоспроможність, визначено види банкрутства та основні засади його 
передбачення та попередження. 
Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, інструменти 
антикризового управління, фінансова криза, фінансовий крах, поточна 
платоспроможність, інститут банкрутства. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що до недавнього часу для 
більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. 
Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу 
використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як 
збитковість, неплатоспроможність підприємств. 
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 Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення 

попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; 

зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з 

виплатою заробітної плати працівникам.  

Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. 

Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів 

господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, торгівля, яка вже 

тривалий час перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% 

господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в 

промисловості збитковим є кожне друге підприємство). 

Завдання статті – визначення підстав та наслідків формування банкрутства 

і основних напрямів визначення ймовірності його виникнення на 

підприємствах, шляхи його подолання. 

Сучасний рівень розвитку української економіки характеризується 

значним зростанням кількості неплатоспроможних та збанкрутілих 

підприємств. Виходячи з цього, слово «банкрутство» є найбільш вживаним та 

поширеним поняттям, що визначає стан не лише окремого підприємства, а й 

економіки в цілому. У зв ’ язку з цим, виникає необхідність детального та 

глибокого вивчення і дослідження проблеми банкрутства підприємства та 

факторів, що його зумовлюють. 

У практиці розвитку країн із ринковою економікою банкрутство виступає 

як механізм регулювання та саморегулювання економіки і, насамперед, 

дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Банкрутство, 

як елемент ринкових відносин, стало реальністю і сучасної української 

економіки [2]. 

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження 

суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної 

нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки 

боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги 

будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта — активів у 

ліквідній формі − не вистачить для їх задоволення. 
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Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в суб'єкта 

є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як 

до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у 

встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта 

підприємництва. 

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс 

процесуальних правовідносин: провадження у справі, визнання боржника 

банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, 

припинення справи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних 

правовідносин може розглядатися як ліквідаційний правовий процес щодо 

суб'єкта підприємництва. Як зазначає Пепа Т.В. [9], поняття «банкрутство» – 

італійського походження. У дослівному розумінні банкрутство означає відмову 

громадянина або фірми сплачувати за власними борговими зобов'язаннями 

через брак коштів. Волинець Л. [5] дає наступне визначення економічної 

сутності поняття банкрутства: «банкрутство підприємств – це наслідок глибокої 

фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних 

результатів». За Подольською В.О. [10] банкрутство (фінансовий крах) – це 

документально підтверджена нездатність суб’єкта господарювання платити за 

своїми зобов’язаннями і фінансувати основну поточну діяльність у зв’язку з 

відсутністю коштів. Такий стан підприємства, на думку автора, свідчить про 

погіршення всіх показників, що визначають його фінансову стійкість. 

На нашу думку, наведені вище визначення найбільш точно і глибоко 

характеризують поняття банкрутства і об’єктивно відображають його сутність. 

В цілому, можна констатувати – процедура банкрутства є кінцевою стадією 

невдалого функціонування підприємства. 

Відрізняються погляди авторів щодо виділення основних видів 

банкрутства. Так, Шморгун Н.П. виокремлює серед основних видів банкрутства 

лише три види, а саме – випадкове, навмисне, необережне. 

Базілінська О.Я. виділяє: необережне банкрутство, приховане, умисне та 

фіктивне. Подольська О.Я. [10] розрізняє наступні види банкрутства 

підприємства: реальне, фіктивне, технічне, навмисне. 
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Таким чином, проаналізувавши можливі види банкрутства підприємств, 

що наводяться різними авторами, можемо дійти висновку, що визначення виду 

банкрутства є важливим не лише для його економічної оцінки, але носить і 

правовий характер, так як поняття «фіктивне банкрутство» та «навмисне 

банкрутство» застосовуються в кримінальному праві України, і саме за ці види 

банкрутства власник підприємства несе кримінальну відповідальність 

(стаття 156 Кримінального кодексу України). 
Причини банкрутства підприємства можна поділити на дві групи: зовнішні 

та внутрішні. 

Зовнішні — об'єктивні по відношенню до підприємства-банкрута: 

- різке скорочення попиту на продукцію та падіння цін на неї; 

-  підвищення цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 

-  політична та соціально-економічна ситуація в державі; 

-  природна стихія тощо. 

Внутрішні − суб'єктивні, які залежать від керівництва та спеціалістів 

підприємства: 

-  недоліки у виробничо-технічній та економічній політиці; 

- несвоєчасна і неадекватна реакція на зміни в ринковому середовищі; 

-  нераціональна організаційна структура; 

-  помилки у виборі лінії та стратегії розвитку, широкомасштабних 

інвестиційних проектів, об'єктів діяльності тощо. 

У кризовому стані підприємство опиняється не відразу, а рух до нього 

починається з погіршення певних показників, які характеризують його 

зовнішнє і внутрішнє середовище, тобто з'являються симптоми банкрутства. До 

них належать: 

- Спад попиту на продукцію і зменшення обсягів виробництва. 

- Втрата клієнтів і покупців. 

- Зниження прибутковості виробництва. 

- Збільшення величини неліквідних оборотних коштів. 

- Неритмічність виробництва. 
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- Низький рівень використання виробничого потенціалу і зниження рівня 

продуктивності праці. 

- Скорочення робочих місць. 

- Збільшення витрат на виробництво. 

- Припинення поточних платежів та систематичне порушення термінів 

погашення зобов'язань. 

- Зменшення потоку грошових коштів від здійснення операцій. 

- Падіння ринкової ціни цінних паперів і скорочення виплачуваних 

дивідендів. 

Усі ці симптоми поділяють на дві групи: 

- ті, що характеризують тотальну заборгованість підприємства; 

-  ті, що характеризують повну неплатоспроможність. 

У випадках, передбачених законом, підприємство-боржник, його 

засновники, власники майна, а також інші особи несуть юридичну 

відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема 

фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до 

банкрутства. 

Види банкрутства: 

1. Реальне банкрутство − повна неспроможність підприємства відновити в 

наступному періоді свою фінансову стабільність і платоспроможність в силу 

реальних втрат капіталу. Таке підприємство юридично об'являється банкрутом. 

2. Технічне банкрутство — банкрутство, що викликане суттєвим 

простроченням дебіторської заборгованості та перевищенням цієї 

заборгованості над кредиторською, а сума активів істотно перевищує фінансові 

зобов'язання. При ефективному антикризовому управлінні підприємство, як 

правило, не об'являють банкрутом юридично. 

3. Навмисне банкрутство − навмисне створення або збільшення керівником 

або власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення 

економічного збитку в особистих інтересах або інтересах інших осіб, 

заздалегідь некомпетентне фінансове керівництво. Виявлені факти 

переслідуються карним законодавством. 
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4. Фіктивне банкрутство − заздалегідь неправдиве об'явлення 
підприємством про свою неплатоспроможність з метою введення в оману 
кредиторів для отримання від них відстрочки виконання своїх зобов'язань або 
знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти переслідуються 
карним законодавством. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сьогодні існує значна 
кількість факторів неплатоспроможності і розглядати їх слід з врахуванням не 
лише внутрішніх, але зовнішніх загроз, що дасть можливість оцінити реальний 
стан підприємства і здійснити всі можливі контрзаходи по ліквідації 
негативних факторів і недопущенню до банкрутства. Від керівника, менеджера 
залежить виживання підприємства. Тому менеджер зобов’язаний вміти 
виявляти основні фактори, що впливають на його організацію. Він покликаний 
знайти і запропонувати найбільш раціональні способи реагування на зовнішні 
впливи ризику, обумовленого невизначеністю зовнішнього середовища. Чим 
більше невизначеностей, тим більший ризик, тим складніше приймати 
ефективні рішення. 
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Вибір даної теми наукового дослідження обумовлений необхідністю 

розробок в системі управління вартістю капіталу підприємства, що є 

необхідними для успішного його функціонування підприємства. Зважаючи на 

це, основними завданнями нашого дослідження є виділення основних 

концептуальних положень оцінки вартості капіталу підприємства. 

Визначенню основних теоретичних категорій оцінки вартості капіталу 

підприємств присвячені праці закордонних й вітчизняних економістів, серед 

яких слід відмітити праці вчених: І.О. Бланка, О.М. Кравчук, Л. Лігоненко, 

О.С. Федоніна та інших. Проте, при всій значимості проведених наукових 

досліджень, окремі питання щодо оцінки вартості капіталу підприємства за 

сучасних умов, вивчені недостатньо. Вимагають подальшого розвитку питання 

удосконалення певних методи оцінки вартості капіталу підприємства.   

Метою статті є дослідження особливостей оцінки вартості підприємства.  

Вартість капіталу являє собою загальну суму коштів, яку підприємство 

сплачує за користування визначеним обсягом фінансових ресурсів. Вартість 

капіталу виражається у вигляді річної процентної ставки, яку варто сплатити 

інвесторові за використання його капіталу. Інвестором може бути кредитор, 

акціонер підприємства або саме підприємство. В останньому випадку 

підприємство інвестує власний капітал, що утворився за період, що передує 

новим вкладенням капіталу. У будь-якому разі за використання капіталу треба 

платити, і мірою цього платежу виступає вартість капіталу.  

Вивчення наукових джерел [1-4] свідчать, що підприємства різних галузей 
промисловості мають різну здатність створювати вартість. Це в першу чергу 
залежить від розміру підприємства, обсягів виготовлюваної продукції, попиту 
на дану продукцію. Велике значення має також і якість управління 
підприємством, адже керівництво підприємства питання оцінки вартості майна 
підприємства піднімає здебільшого лише в період кризи, а не з метою 
забезпечення більш стійких темпів зростання. В такому випадку, в основі 
оцінки вартості лежить глибокий аналіз існуючого фінансово-господарського 
стану підприємства і передбачуваних внутрішніх можливостей його розвитку 
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(мова йде лише про внутрішню вартість підприємства). Проте, світова практика 
показує, що найбільш конкурентоспроможними підприємствами та компаніями, 
як правило, є ті, у яких головним критерієм оцінки якості прийнятого 
управлінського рішення слугує наступне підвищення вартості. На сьогодні 
прослідковуються тенденції зближення західних стандартів бухгалтерської 
фінансової звітності зі стандартами оцінки, які, в свою чергу, базуються на 
понятті ринкової вартості та управлінні бізнесом. Однак, застосування 
концепції вартості на вітчизняних підприємствах не одержало достатнього 
поширення через відсутність доступних процедур, методик, технологій, а також 
досвіду практичної діяльності фахівців на підприємстві. Не існує достатніх 
доказів й того, що критерій вартості є найкращим в системі управлінні 
підприємством порівняно з доходом, прибутком, рентабельністю тощо. Не 
зважаючи на це, останнім часом зросла зацікавленість стосовно використання 
вартості в щоденній практиці управління підприємствами. А це, на нашу думку, 
є достатнім аргументом на користь оцінки ефективності діяльності 
підприємства через вартість його капіталу.  

Господарська діяльність підприємства здійснюється при певній взаємодії 
трьох визначальних його чинників: персоналу, засобів праці та предметів праці. 
Так, використовуючи наявні засоби виробництва, персонал продукує суспільно 
корисну продукцію або робить виробничі і побутові послуги і це означає, що, з 
одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з іншого, - 
результати виробництва, які залежать від масштабів застосовуваних засобів 
виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання.  

Проведені нами дослідження показали, що ті підприємства, які 
використовують вартість як об’єкт управління, мають явні конкурентні 
переваги перед підприємствами, котрі орієнтовані на інші економічні критерії 
своєї діяльності. Безумовно, для прийняття обґрунтованих і добре продуманих 
управлінських рішень у сфері бізнесу сучасний керівник має у своєму 
розпорядженні значний арсенал засобів, інструментів і технологій, однак 
кількість не завжди свідчить про якість. Мова зараз піде про основні етапи 
управління ростом вартості підприємства, особливістю яких є циклічність 
самого процесу. Так, на першому етапі ідентифікується поточний стан 
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діяльності підприємства з використанням у якості критерію вартості бізнесу. В 
такому випадку визначається ринкова вартість бізнесу. Проте, слід відмітити, 
що в нинішніх умовах її визначення для вітчизняних підприємств є, в більшості 
випадків, досить складним (через відсутність аналогів та інформації про 
котирування акцій підприємств). На цьому ж етапі визначається і внутрішня 
вартість бізнесу, яка розраховується за даними внутрішнього фінансового та 
управлінського обліку здебільшого із застосуванням екстраполярних методів 
(обов’язковою умовою тут є збереження існуючих тенденцій діяльності 
підприємства). На другому етапі проводять порівняння поточного стану 
діяльності підприємства з еталонним, ґрунтуючись на умові максимізації 
(мінімізації) значення критерію вартості. Для цього здійснюють: 1) порівняння 
ринкової та внутрішньої вартості бізнесу та роблять висновки про адекватність 
оцінки бізнесу ринком; 2) розробку проектів (перераховують вартість бізнесу з 
використанням даних, закладених у бізнес-плани проектів); 3) порівняння 
вартості бізнесу, отриманої раніше з урахуванням внутрішніх поліпшень, і 
вартості з урахуванням зовнішньої реорганізації (продаж окремих напрямків 
бізнесу, розвиток нових напрямків діяльності, злиття та приєднання інших 
бізнесів, виділення в самостійні економічні суб’єкти). Рішення про доцільність 
проведення конкретних заходів приймають виходячи з аналізу росту вартості 
підприємства. На третьому етапі для отриманих значень критерію вартості 
прогнозують майбутні значення показників діяльності бізнесу, визначають 
конкретні заходи щодо досягнення цілей. Четвертий етап – це реалізація 
запланованих заходів. У ході виконання плану та по його закінченню, знову 
відбувається перехід до першого етапу, і цикл замикається.  

Важливе значення має визначення середньозваженої вартості капіталу, яка 
визначає середньозважену ціну кожної грошової одиниці капіталу, а також 
середньозважену ціну кожної нової грошової одиниці приросту капіталу в разі, 
якщо капітал підприємства збільшується. Проблема при визначенні 
середньозваженої вартості капіталу полягає в тому, яким чином розраховувати 
ваги, а точніше – на якій базі їх визначати: виходячи з ринкової чи 
бухгалтерської вартості кожного елемента капіталу? 



137 

Висновки: проведені вище наукові дослідження дозволяють одержати 

комплексне уявлення про особливості оцінки вартості капіталу підприємства.  

Саме оцінка вартості потребує повної інформації про господарську діяльність і 

сукупно відображає реальні досягнення, розрізнені серед інших фінансово-

економічних показників. Водночас оцінка вартості капіталу підприємства є 

найбільш дієвим інструментом визначення перспективності бізнесу. 
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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. 

Управління ресурсним потенціалом відносять до складних явищ, при 

цьому зрозуміти сутність 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. Важливою передумовою забезпечення 

розвитку підприємства є підвищення ефективності управління ресурсним 

потенціалом [1]. 

Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом, 

забезпечення його раціонального використання значною мірою пов’язано з 

проведенням якісних змін у складі ресурсів та з підвищенням ефективності в їх 

управлінні. Завдання підвищення ефективності управління ресурсним 

потенціалом підприємств полягає, насамперед, у вдосконаленні використання 

та управління ресурсами підприємства та у підвищенні їх цілісності, яка 

проявляється у їх тісному взаємозв’язку. Ресурсам підприємства повинен бути 

притаманний відповідний спектр функціональних характеристик, на основі 

яких має забезпечуватись компенсація їх дефіцитних властивостей. 

Багато науковців торкаються питань вивчення потенціалу підприємства та 

його ефективного управління, серед них: О. В. Ареф’єва, А.В. Борисов, 

Ю.М. Воробйова, Н.М. Гуляєва,  С.О. Іщук, Т.В. Калінеску, 

Н.С. Краснокутська, В.О. Лук’яних, В.Є. Новицький, І.М. Писаревський та 

інші. Більшість наукових робіт вчених-економістів відзначається важливістю 

проблем ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства, його 
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відтворення, всебічної модернізації і високоефективного використання, а також 

оптимального забезпечення всіма ресурсами, що належить до найбільш 

гострих, складних і надзвичайно актуальних не лише в науковому, а й, у 

практичному плані. 

Метою статті є розробка системи ефективного управління ресурсним 

потенціалом підприємства. 

В умовах постійних економічних змін підприємствам слід звертати значну 

увагу на розширення та поглиблення досліджень в галузі управління ресурсним 

потенціалом. Ефективне управління ресурсним потенціалом підприємств 

повинно являти собою гнучку систему, що буде змінюватись, пристосовуватись 

до ринкових умов, при цьому виробляти якісну продукцію та забезпечувати 

загальний розвиток підприємства [6]. На основі цього запропоновано систему 

ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства (рис. 1). 

Першочерговим етапом в побудові системи ефективного управління ресурсним 

потенціалом є встановлення місії. Ставиться глобальна мета діяльності 

підприємства, яка відбиваєпризначення підприємства, його роль у суспільстві 

та забезпеченнявласнихконкретнихінтересів. Після встановлення місії 

необхідно встановити конкретні цілі діяльності. При цьому ефективне 

управління ресурсним потенціалом повинно бути спрямоване на виконання не 

тільки основної місії підприємства, але і його цілей, які виходять з його місії. 

Вагоме значення у формуванні ефективного управління ресурсним 

потенціалом підприємств лікеро-горілчаної промисловості має аналіз факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Зокрема, аналіз зовнішнього 

середовища має на меті виявити потенційні загрози та можливості, з якими 

підприємство може зустрітись в майбутньому. Основними з таких факторів є: 

економічні, політичні, ринкові, фактори технології, конкуренції, міжнародні, 

соціальні.   

Результатом  такого  аналізу може стати перелікмайбутніхзагроз та  

можливостей  з  урахуванням  їх значення і ступенявпливу на підприємство. 
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Рисунок 1 – Етапи формування системи ефективного управління 

ресурсним потенціалом підприємства 

Першочерговим етапом в побудові ефективного управління ресурсним 

потенціалом є встановлення місії. Ставиться глобальна мета діяльності 

підприємства, яка відбиваєпризначення підприємства, його роль у суспільстві 

та забезпеченнявласнихконкретнихінтересів. Після встановлення місії 

необхідно встановити конкретні цілі діяльності. При цьому ефективне 
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управління ресурсним потенціалом повинно бути спрямоване на виконання не 

тільки основної місії підприємства, але і його цілей, які виходять з його місії. 

До найважливіших внутрішніх факторів слід віднести: рівень кваліфікації 

персоналу, загальний фінансовий стан підприємства, технічну оснащеність 

виробництва, матеріальне забезпечення а також рівень планування, організації, 

мотивації та контролю ресурсів підприємства [6; 7; 9]. 

Після аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ слід 

сформувати стратегію розвитку підприємства. Розробка стратегії 

характеризується як складний процес, в якому повинні брати участь керівники 

всіх рівнів управління. Формування такої стратегії підприємства передбачає 

орієнтацію на розвиток наявних можливостей підприємства. В основу 

формування стратегії розвитку підприємства повинна бути закладена 

концепція, яка враховувала б особливості діяльності підприємства та його стан 

на ринку і стан зовнішнього середовища. Враховуючи сформовану стратегію 

розвитку діяльності підприємства наступним етапом є формування структури 

та складу ресурсного потенціалу, що має на меті забезпечення підприємства 

ресурсами, їх структуризацію та побудову певних організаційних форм, що 

забезпечить стабільний розвиток й ефективне їх використання та відтворення.  

Процес формування ресурсного потенціалу передбачає створення системи 

ресурсів так, щоб результат їх взаємодії був чинником успіху в досягненні 

стратегічних, тактичних і операційних цілей діяльності підприємства. Для 

цього слід застосовувати функції, методи та принципи, що  пов’язано, в першу 

чергу, зі створенням відповідного механізму управління, розробкою планів, 

формулюванням відповідних правил і процедур, визначенням не лише того, що 

і коли робити, а й як саме та хто виконуватиме намічене. Невід’ємною 

складовою ефективного управління ресурсним потенціалом є проведення 

моніторингу функціонування процесу управління, що, в свою чергу, дасть 

можливість контролювати управління і вносити необхідні зміни, доповнення та 

вдосконалення. 
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Оцінювання ефективності використання ресурсів є наступним етапом 

формування системи ефективного управління ресурсним потенціалом. Така 

оцінка повинна містити певний набір показників та критеріїв для визначення 

оптимального напрямку управління ресурсами підприємства, що дасть 

можливість з’ясувати, як працює підприємство, чи досягаються поставлені цілі, 

як зміни та вдосконалення в процесі управління впливають на ресурсний 

потенціал. Для оцінювання ефективності необхідна система показників, яка 

враховувала б фактичну динаміку використання ресурсів підприємства. При 

цьому, економічний ефект досягається за рахунок виробництва якісної 

продукції та отримання прибутку [10]. 

Управління ефективністю ресурсного потенціалу необхідно розглядати як 

допоміжний етап, який повинен містити такі напрямки, як якість управління та 

управління результатами. Якість управління передбачає, в першу чергу 

культуру управління, в межах якого підприємство прагне досягнути 

поставлених цілей. Даний напрямок повинен формуватися під впливом 

ефективної системи мотивації та контролю при чіткому визначенні цілей і 

пріоритетів розвитку підприємства та однозначному поділі повноважень і 

відповідальності. Управління результатами діяльністю повинно містити 

сукупність систематичних процедур і підходів, що використовуються для 

оцінювання результатів діяльності підприємства та зворотного впливу з метою 

їх покращення.  При цьому прийняття рішень має відповідати загальним 

вимогам, що висуваються до будь-яких управлінських рішень. Вони мають 

бути обґрунтованими, цілеспрямованими, кількісно та якісно визначеними, 

правомірними, оптимальними, своєчасними, комплексними та гнучкими. 

Тільки за умов дотримання цих принципів прийняті рішення будуть виконувати 

керуючу (сприяти досягненню поставлених цілей), координуючу (узгоджувати 

окремі дії, рішення, діяльність окремих фахівців та підрозділів) та мобілізуючу 

(активізація виконавців) функції. 

Кінцевим етапом побудови системи ефективного управління ресурсним 

потенціалом підприємств є контроль. Контроль як важливий та необхідний етап 
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повинен містити застосування системи спостереження і перевірки відповідності 

використання ресурсів підприємства встановленим стандартам та іншим 

нормативам, прийнятим планам, програмам і оперативним управлінським 

рішенням, а також виявлення допущених відхилень від прийнятих принципів 

організації та ведення господарства [9]. 

Розроблена система ефективного управління ресурсним потенціалом 

підприємств дозволяє також визначити, які внутрішні його характеристики 

послаблюють результативність досягнення ефективності в процесі управління 

ресурсним потенціалом. Ефективність досягається за рахунок реалізації 

послідовних дій, які здійснюються під час управління. Забезпечення 

внутрішньої рухливості та гнучкості підприємства є основою ефективного 

управління ресурсним потенціалом підприємства та досягнення його загального 

економічного розвитку. 

Висновок. Ефективне управління, цілеспрямоване відтворення та 

повноцінне використання ресурсів підприємств можуть бути забезпечені тільки 

тоді, коли мають місце: по-перше, економічно та соціально доцільне 

співвідношення ресурсів праці і матеріально-технічної бази, насамперед, 

основних виробничих фондів. По-друге, застосування прогресивних, 

високопродуктивних та еколого безпечних технологій у виробництві продукції. 

По-третє, розширення, відтворення та оновлення ресурсів. Адже чітко 

організоване, своєчасне та в достатній кількості матеріально-технічне 

забезпечення і висока якість матеріально-технічних основних засобів 

виробництва продукції безпосередньо визначають результативність й 

безпечність функціонування ресурсного потенціалу підприємств, а також, їх 

розвиток. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ:  

ДОСВІД КРАЇН ЄС 

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

на підприємстві та види ризиків, які випливають з експортної діяльності 

підприємства. Розглянуті процеси та методи управління ризиками в 

експортній діяльності. Показано важливість впровадження міжнародних 

стандартів в управлінні ризиками для експортно-орієнтованих підприємств.  

Ключові слова: ризик, управління ризиками, експортний потенціал, експортна 

діяльність, експортноорієнтовані підприємства.  

Управління ризиком – невід’ємна частина ефективного управління будь-

яким проектом. Підприємницька діяльність завжди супроводжується ризиком. 

Основними причинами його виникнення є: загострення конкурентної боротьби, 

нестабільність валюти, зростання цін на енергоносії, обмеженість в сировині, 

відсутність каналів збуту, невигідні умови кредитування, політичні чинники. 

Повністю їх усунути неможливо, тому керівникам необхідно навчитися ними 

керувати, що передбачає, насамперед, вміння прогнозувати та оперативно 

реагувати з метою стабілізації економічного стану. Ризик існує в будь-якій 

галузі економіки, тому й управління ним залежить від специфіки діяльності 

підприємства та обраної стратегії.   

Визначення необхідності управління ризиками в експортній діяльності 

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

рекомендацій щодо удосконалення системи управління ризиками.  

Управлінню ризиками приділяється достатньо уваги в закордонних і 
вітчизняних публікаціях, зокрема в теорію управління ризиками значний 
внесок зробили такі вчені: О.С. Карпенко, І. Ю. Івченко, С.І. Наконечний, 
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І.В. Гончаров, Е.А. Уткін, А.В. Філонов, Л.І. Ріщук та ін. Проте в наукових 
доробках недостатньо висвітленні питання, щодо удосконалення системи 
ризик-менеджменту на експортно-орієнтованих підприємствах.  

Виклад основного матеріалу. Експортна діяльність є сферою, що сильно 
піддається ризикам. Під час проведення експортних операцій відбувається 
складний процес руху значної маси грошових, товарних, матеріальних засобів, 
обіг юридичних документів, а також інформаційних потоків. Це відтворює 
систему, яка схильна до впливу багатьох чинників ризику. 

 Існує чимало трактувань категорії «ризик», що перш за все пов’язано зі 
значною кількістю факторів, які на нього впливають. Вважаємо, що ризик – це 
ймовірність настання несприятливих подій, що негативно впливають на 
діяльність підприємства й можуть призвести до часткової чи повної втрати 
прибутку або банкрутства. 

 На більшості вітчизняних підприємствах ризик пов'язаний зі страхуванням 
і таке поняття як «ризик-менеджмент» зустрічається підозріло, в той час, коли 
воно, як складова теорії управління, з’явилося в США ще в другій половині XX 
століття. У цей час на підприємствах утворювалися спеціальні підрозділи та 
відповідні посади. У Європі дане поняття почали використовувати у                
1970-1980 рр., а в Україні – лише починаючи з 1990 р. [1, с. 30]. Крім того 
серйозний підхід до системи управління ризиками й нині спостерігається на 
небагатьох вітчизняних підприємствах.  

Діяльність експортно-орієнтованих підприємств, порівняно з 
підприємствами, які працюють лише на внутрішньому ринку, пов’язана з  
подвійним ризиком, який може призвести до суттєвих фінансових втрат: тим, 
що безпосередньо виникає в умовах функціонування в межах глобальних 
продовольчих ринків та ризиком впливу національної економіки на експортну 
сферу.  

Ризик залежить не лише від самого підприємства, а й від суб’єктів, з якими 
підприємство співпрацює: кредитних установ, органів влади, споживачів. Тому 
ризики експортної діяльності можна поділити на мікроекономічні (пов’язані з 
внутрішнім середовищем функціонування підприємства) та макроекономічні 
(визначаються зовнішнім середовищем) [2, с. 170].  
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До мікроекономічних ризиків варто віднести:  

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

ризик збоїв у виробничому процесі;  

– організаційний ризик: можливість розриву експортного контракту 

іноземним партнером та неплатоспроможність контрагента, ризик ненадійності 

посередника, ризик псування вантажу під час транспортування, втрата 

підприємством фінансової стабільності та платоспроможності.  

До макроекономічних ризиків відносяться:  

– фінансовий ризик: втрата прибутку від коливання валютних курсів, 

інфляцiя, девальвацiя та ревальвацiя валюти, пiдвищення вiдсоткових ставок 

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

непередбачені зміни кон’юнктури зарубіжних ринків;  

– економічний ризик: заходи адміністративного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України та країн зовнішньоторговельних 

партнерів;  

− ризик форс-мажорних обставин.  

Система ризик-менеджменту охоплює всі аспекти діяльності підприємства 

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

− фінансування ризику (страхування, створення фінансових резервів);  

− зниження ймовірності появи ризику;  

− нейтралізація негативних наслідків ризику.  

 Процес управління ризиками на експортноорієнтованих підприємствах 

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

також можливі втрати від його виникнення під час здійснення окремої 

експортної операції, наскільки отриманий прибуток покриє затрати й 

систематичний контроль. Тому доцільно виділити етапи управління ризиком 

(рис. 1). Перш за все, необхідно виконати інформаційно-аналітичний етап, який 

передбачає постійний моніторинг факторів зовнішнього середовища та умов 

реалізації проекту.  
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На даному етапі здійснюється збирання, обробка, передавання та аналіз 

різного роду інформації, що дає можливість оцінити виникнення максимально 

широкого кола ризиків проекту [3, с. 49].  

            
Рисунок 1 – Етапи процесу управління ризиками 

На подальшому етапі доцільно провести визначення контексту ризику, 

тобто треба визначити стратегічні і тактичні цілі експортно-орієнтованого 

підприємства. Цей етап є дуже важливим, оскільки визначення ризиків 

спирається на встановлення певних подій, які впливають (позитивно або 

негативно) на досягнення цілей, а якщо відсутні цілі, то відсутні і ризики.  

Далі необхідно провести якісний аналіз ризику, який передбачає виявлення 

чинників ризиків, ідентифікацію можливих ризиків, наслідків їхньої реалізації 

для проекту. Для того, щоб визначити шляхи впливу на ризик, слід провести 

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

на діяльність підприємства. 

Найпоширенішими методами оцінки ступеня ризику є статистичний метод, 

метод використання аналогій, експертні методи, метод аналізу доцільності 

витрат, комплексна оцінка ризиків, на основі встановлених нормативів, «дерево 

рішень» [4, с. 213]. Ранжирування і відбір ризиків – визначення ступеня 
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важливості ризиків для проекту і порядку, у якому ними займатиметься 

підприємство. Критерієм може бути порівняння наслідків із прибутком, 

доходом та активами підприємства. Вплив на ризик – застосування конкретних 

способів впливу на ризики проекту для нейтралізації їх наслідків. Оцінка 

економічної ефективності управління ризиками – визначення витрат та вигід 

від застосування запропонованих методів управління ризиками.  

За умов глобалізації повністю уникнути ризиків – неможливо. Експортно- 

орієнтованим підприємствам важливим є мінімізація їх негативних наслідків. 

Тому необхідно здійснювати діяльність за трьома основними позиціями: 

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

1. Моніторинг:  

- проведення систематичних маркетингових досліджень (польові та 

кабінетні дослідження); – збір інформації щодо діяльності зарубіжного 

партнера, оцінка його фінансово-економічного стану;  

- аналіз роботи посередників, їх надійності.  

2. Прогнозування:  

- прогнозування впливу погіршення політичної ситуації на розвиток 

зовнішньої торгівлі, стабільність національної грошової одиниці;  

- дослідження впливу інтеграційних процесів України на реалізацію 

експортного потенціалу. 

3. Заходи уникнення:  

- укладання форвардних контрактів;  

- використання авансового платежу та вибір стабільної валюти;  

- використання банківських гарантій;  

- встановлення у контракті санкцій щодо невиконання його умов;  

- створення власних транспортно-експедиторських підрозділів;  

- страхування вантажу. 

Так як Україна здійснює поступову інтеграцію до Європейського союзу, 

потрібно підлаштовувати систему управління ризиками під європейські 

стандарти, спираючись на досвід країн ЄС. Ще з 2008 року Україна прагнула 
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долучитись до зони вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами Євросоюзу, оскільки це 

має значний потенціал до зростання ринку, стабільні і високі темпи 

економічного розвитку. В результаті тривалих переговорів Угода про 

поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом (Угода про ЗВТ) 1 січня 2016 набула чинності. Вона припускає 

поетапне зменшення або повне скасування ввізних мит протягом найближчих 

10 років. Тобто ЗВТ усуває 97% тарифів на українські товари і передбачає 

зниження середнього тарифу на український експорт до 0,5%. а також надає 

додаткові переваги вітчизняним експортерам на ринку з достатньо високим 

захистом [2, с. 32].  

Політика реалізації управління ризиками є частиною стратегічної політики 

всіх держав – членів Євросоюзу. Стандартизація відбулася завдяки спільній 

стратегії, задекларованій у документі «Стратегія розвитку митної системи країн 

– членів ЄС». Для того, щоб дійти згоди з основних питань управління 

ризиками в експортній діяльності підприємства було створено міжнародні 

стандарти, в яких описуються такі аспекти, як процес практичного 

використання ризик- менеджменту, організаційна структура та мета ризик-

менеджменту, а також міжнародні правила поставки товарів. Ключовим 

стандартом для управління ризиками є ISO 31000 «Загальні керівні вказівки 

щодо принципів та втілення ризик-менеджменту». Даний стандарт дає загальне 

розуміння того, як розробити, впровадити і підтримувати ефективну систему 

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

Стандарт ISO 31000 призначений для:  

- збільшення ймовірності досягнення мети;  

- заохочення активного управління та впровадження елементів управління 

ризиками в загальний процесний підхід сертифікованих підприємств; 

- інформування про необхідність виявлення та усунення ризиків в 

масштабах всієї організації;  

- покращення виявлення можливостей і загроз;  

- вдосконалення фінансової звітності;  
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- підвищення ефективності управління та рівня довіри зацікавлених сторін; 

 - створення надійної основи для прийняття рішень та планування;  

- поліпшення контролю, ефективного розподілу і використання ресурсів 

для усунення ризику, підвищення оперативної ефективності і дій;  

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

середовища, ефективного запобігання втрат; 

 - мінімізації втрат;  

 - поліпшення корпоративного навчання та корпоративної стабільності.  

Основним видом ризику при здійсненні експортної діяльності є 

транспортний ризик, який регулюється умовами ІНКОТЕРМС 2010. Це 

міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і 

комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосованих в 

міжнародній торгівлі термінів. Ці умови регламентують момент передачі права 

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

договорах купівлі-продажу [7].  

ІНКОТЕРМС 2010 встановлюють правила, які регулюють питання 

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

власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне оформлення 

товарів. Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного 

оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у 

залежності від означених стандартних умов поставки.  

Оскільки найпоширенішими видами ризиків для експортно-орієнтованих 

підприємств є транспортний та валютний ризики. Для запобігання першому 

підприємці страхують свої вантажі. Валютні ризики доцільно хеджувати, тобто 

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

поширеним їх видом є форвардний контракт. 

Таким чином, чим більш ефективніша система управління ризиками на 

підприємстві, тим більше воно має можливостей для свого розвитку. Вона 

включає в себе діяльність пов’язану з моніторингом, прогнозуванням та 

розробкою заходів уникнення. Оцінка ризику має здійснюватися на кожному 
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етапі укладання експортної угоди. В разі ймовірності отримання фінансових 

втрат доцільно відмовитись від здійснення експортної операції. Використання 

міжнародних стандартів ризик-менеджменту в процесі управління ризиком 

забезпечує підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості експортно-орієнтованих підприємств. Відмічено, що 

найпоширенішими методами оцінки ступеня ризику є статистичний метод, 

метод використання аналогій, експертні методи, метод аналізу доцільності 

витрат, комплексна оцінка ризиків, на основі встановлених нормативів, «дерево 

рішень». Процес ранжирування і відбір ризиків передбачає визначення ступеня 

важливості ризиків для проекту і порядку, у якому ними займатиметься 

підприємство, а критерієм може бути порівняння наслідків із прибутком, 

доходом та активами підприємства. 
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В статті розглядається сутність та механізм  міжнародної економічної 

діяльності підприємства. Розглянуто основні трактування поняття 

міжнародної економічної діяльності. Визначено основні суб’єкти міжнародної 

економічної діяльності за рівнями її здійснення. Досліджено причини та види 

міжнародної економічної діяльності 
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господарювання, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, експортні 

операції. 

Постановка проблеми за сучасних умов розвитку економіки в умовах 

інтеграційних та ринкових перетворень для підприємств досить важливим є 

питання щодо організації та інтенсифікації їх зовнішньоторговельних зв’язків. 

З набуттям Україною членства в СОТ змінились  підходи щодо управління 

окремими процесами виробництва. Під впливом інтеграційних вимог, 

лібералізації ринків та спрощення митних бар’єрів, вітчизняні підприємства 

повинні адаптуватись до змін, які відбуваються за результатами інтеграційних 

процесів, оскільки, для того, щоб успішно експортувати продукцію на 

зовнішній ринок з урахуванням ускладнених умов конкуренції, важливим та 

досить актуальним є дослідження основних підходів та методів покращання 

міжнародної діяльності підприємств в системі членства в СОТ та усіх похідних 

правил співробітництва з закордонними партнерами.  

Серед науковців та практиків, які внесли певний доробок у дослідження 

проблем  розвитку міжнародної діяльності підприємства, слід назвати таких 

науковців як: А.Н. Асаул, Т. Джонсон, Д. Догерті, К. Косгроув, Р. Коуз, 

В. Леонтьев, Д. Мілль, Б. Олін, Е. Хекшер, Й. Шумпетер, С.П. Войнаренко, 
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О.П. Гребельник, В.М. Гурін, В.В, Давиденко, Е.А. Зінь, О.С. Іванілов, 

О.Ф. Івашина, І.О. Іващук, Ю.Г. Козак, В.В. Козик, І.Ф. Коломієць, 

О.Г Корольов, А.І. Кредісов, В.О. Мец, В.М. Нижник, В.Є. Новицький, 

О.О Орлов, О.В. Орловська, С.І. Пирожков, С.А. Ситорян, Б.М. Смітиєнко, 

В.В. Стадник, В.В. Третяк, Н.А. Хрущ, О.В. Шкурупій. Незважаючи на значні 

здобутки вчених у вивченні зазначених питань, низка організаційно-

методичних проблем розвитку потребує подальших наукових досліджень.  

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей здійснення міжнародної 

діяльності підприємства. 

Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті 

поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних 

економічних зв’язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до 

діяльності в Україні - з другого. 

Значимість таких зв’язків у розвитку країн, у тому числі й України, 

постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний 

вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародному поділі праці 

та у різноманітних формах міжнародних зв’язків. 

Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни 

є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за 

сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної 

економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, 

глобалізації світового господарства. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) сприяє розвитку перспективних 

напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної 

діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин 

та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання. 

Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія висвітлює 

передусім відповідні (пов’язані зі здійсненням міжнародного бізнесу) функції 

виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об’єднаньта ін.).  
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Фахівці визначають наступні відмінності зовнішньоекономічної діяльності 

від інших видів господарської діяльності:  

1) зовнішньоекономічна діяльність – це складова 

зовнішньоекономічної політики держави, яка є каталізатором ринкових 

перетворень в країні і становленням дипломатичних відносин з іншою країною;  

2) за рахунок переваг міжнародного поділу праці, міжнародних 

економічних відносин підприємства зовнішньоекономічної діяльності мають 

можливість здійснювати свою діяльність з тими країнами та партнерами, які є 

вигідними [5, с.277]. 

У науковій літературі під зовнішньоекономічною діяльністю розуміється 

система різноманітних світогосподарських відносин зі створення та просування 

на світовий ринок товарів за допомогою реалізації зовнішньоекономічних 

зв'язків країни, заснованих на міжнародному поділі праці та включають 

нормативно-правові та організаційні умови функціонування підприємницьких 

структур [7, с.345]. ЗЕД трактують також як зовнішньоторговельну, 

інвестиційну та іншу діяльність, включаючи виробничу кооперацію в галузі 

міжнародного обміну товарами, інформацією, роботами, послугами, 

результатами інтелектуальної діяльності, у тому числі винятковими правами на 

них (інтелектуальна власність) [9, с. 44]. 

А.П. Гребельник визначає зовнішньоекономічну діяльність як 

господарювання суб'єктів України та іноземних суб'єктів, засноване на  

взаєминах між ними, що має місце як на території Україна, так і за її межами 

[3,с.48]. М. І. Дідковський застосовує поняття «зовнішньоекономічна 

діяльність» переважно для характеристики зовнішньоекономічних операцій на 

мікрорівні (підприємств, організацій, об'єднань); операцій, метою яких було 

отримання прибутку в умовах самоокупності [7, с. 19]. 

Н.М. Грущинська під зовнішньоекономічною діяльністю розуміє 

сукупність форм прояву міжнародних економічних відносин, визначаючи її як 

процес становлення та функціонування господарських зв'язків між суб'єктами 

міжнародної економіки [4]. Н. Ф. Гофман і Г. А. Маховікова тлумачать 



156 

зовнішньоекономічну діяльність як сукупність виробничо-господарських, 

організаційно-економічнихі комерційних функцій фірм і підприємств, 

пов'язаних зі співпрацею з іноземними партнерами [10, с.110]. 

Синтез підходів дозволяє зробити висновок, що ЗЕД ведеться в основному 

на рівні підприємств. Підприємство визначається як самостійний суб’єкт 

господарської діяльності, який виготовляє продукцію або надає послуги з 

метою задоволення потреб суспільства та одержання прибутку. Таким чином, 

можна визначити ЗЕД підприємства як процес, який веде підприємство на 

зовнішньому ринку шляхом реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, тобто 

торгівлі, співпраці, надання послуг, спільного підприємництва, участі в 

інтеграційних та глобалізаційних процесах роботи організацій та ін. для 

досягнення ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, яка здійснюється шляхом 

реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, розглядається як невід'ємна сфера 

господарської діяльності, здатна позитивно впливати на ефективність 

виробництва, його технічний рівень, якість виробленої продукції. В основному 

зовнішньоекономічна діяльність розглядається як: 

- об’єкт цілеспрямованого організаційно-економічного впливу держави з 

метою стимулювання підприємницької активності і налагодження стійких 

самостійно регульованих ринкових зв'язків і механізмів; 

- процес прогресивних перетворень у структурі суспільного відтворення; 

- джерела передових технологічних та організаційних ідей в галузі 

управління суспільно-виробничими системами. 

До причин, що спонукають підприємство займатися ЗЕД діяльністю, 

відносяться: 

- особливості розвитку внутрішнього ринку, за якого вигідніше вкладати 

капітал за кордоном. Це - насиченість ринку товарами; посилення тиску 

конкурентів; зростання залежності від посередницької торгівлі, особливо у 

питаннях якості, цін, капіталовіддачі та розширення виробництва; зростання 

зборів, пов’язаних із захистом навколишнього середовища; труднощі 

дотримання соціального законодавства; 
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- нестабільність політичного та економічного становища в країні: 
погіршення інвестиційного клімату, низькі темпи економічного зростання; 

- недосконалість національної законодавчої бази, що регулює комерційну 
діяльність. Підприємницьке середовище у різних країнах суттєво різниться. 
Підприємці намагаються здійснювати свою діяльність у тих країнах, які 
характеризуються ліберальними податковими та митними режимами; 

- нестабільність національної валюти, можливість отримання прибутку в 
твердій іноземній валюті і компенсація коливань валютного курсу шляхом 
організації часткового виробництва і збуту у відповідних країнах; 

- конкуренція зі сторони іноземних компаній, що діють на внутрішньому 
ринку; 

- можливість зниження ризику втрати доходу за рахунок зменшення 
залежності від внутрішнього ринку і «розсіювання» його шляхом завоювання 
іноземних ринків, в тому числі розв’язання проблеми залежності фірми від 
сезонних коливань попиту на внутрішньому ринку; 

- пошук унікальних ресурсів, яких немає у власній країні; 
- вигідне географічне положення. Метою перебування в якій-небудь країні 

підприємство може вибрати її економічно вигідне місце розташування(між 
континентами, між морями, на пересіканні великих транспортних магістралей) 

- можливість отримання більшого прибутку від кращого використання 
виробничих потужностей. Так, розширення ринку дозволяє завантажити наявні 
або додатково створені потужності; 

- отримання доступу до новітніх технологій, завдяки діяльності з 
іноземними партнерами; 

- можливість придбання на зарубіжних ринках більш дешевих ресурсів, 
диверсифікація джерел постачання, зниження загального ризику шляхом їх 
віднесення на більший обсяг продукції, частина з яких виготовляється на 
власних зарубіжних фірмах. 

До суб'єктів ЗЕД належать фізичні особи, юридичні особи, об'єднання 
фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 
особами згідно із законами України, структурні одиниці суб'єктів господарської 
діяльності, інші суб'єкти господарської діяльності.  
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О. А. Гребельник пропонує наступну систематизацію суб'єктів ЗЕД в 

залежності від рівня економічних відносин:  

- мікрорівень – рівень суб'єктів, як юридичних, так і фізичних осіб 

(підприємства, фірми, організації);  

- мезорівень – рівень різного роду національних галузевих і регіональних 

об'єднань (міністерства, відомства, Торгово-промислова палата України);  

- макрорівень – рівень держави (уряд країни, парламент);  

- метарівень – співпраця органів управління на стадії створення та 

розвитку інтеграційних об'єднань;  

- мегарівень – рівень міжнародних об'єднань, організацій (Генеральна 

угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ), Світова організація торгівлі 

(СОТ, Міжнародна торгова палата) [10, с. 149]. 

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні 

суб'єкти цієї діяльності, належать [11]:  

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  

- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, 

транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, 

експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, 

управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що 

прямо і виключно не заборонені законами України;  

- надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської 

діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;  

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та 

інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;  

- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;  

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 

випадках, передбачених законами України;  

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;  
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- створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, 

кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними 

суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у 

випадках, передбачених законами України;  

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає 

створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних 

господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, 

так і за її межами;  

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням 

ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних 

об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;  

- аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за 

межами України;  

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних 

заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, 

консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту 

у передбачених законами України випадках;  

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на 

формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності;  

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;  

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними 

суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;  

- роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її 

межами;  
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- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у 

виключній формі законами України.  

У сучасних умовах суттєво змінюється роль та місце підприємства у ЗЕД 

країни. На це впливає як характер внутрішньої сфери діяльності підприємства 

так і зовнішнього середовища. 

Внутрішня сфера діяльності українського підприємства визначається 

перехідним характером економіки країни. Вже створена визначена ринкова 

інфраструктура, сформовані основи нормативно-правового середовища та 

підприємницького клімату. Однак багато елементів ринку поки ще не можуть 

бути впроваджені через обставини техніко-економічного, валютно-фінансового, 

соціально-політичного характеру. 

До факторів зовнішнього середовища, що впливають на розвиток ЗЕД 

українських підприємств, можна віднести такі як зміна впливу факторів часу та 

простору; розвиток інституційних механізмів: удосконалюється діяльність 

суспільних інститутів, інфраструктура бізнесу; зміна конкуренції в світовому 

господарстві; недостатні ресурсні можливості більшості українських 

підприємств для широкої діяльності на зовнішніх ринках; недостатні знання 

світової практики та відносне відставання у ефективному використанні 

ринкових механізмів у ЗЕД; високий рівень агресивності західних фірм як на 

світовому так і на внутрішньому ринку України. 

Висновки. Таким чином, міжнародна економічна діяльність підприємства 

охоплює економічні процеси, що відбуваються між економічними суб’єктами 

країни та партнерами з інших держав з приводу імпорту та експорту товарів, 

послуг, капіталу, включаючи рух грошових коштів. Міжнародна економічна 

діяльність забезпечує обмін між країнами не лише необхідними матеріалами, 

сировиною, енергоносіями, обладнанням, послугами та іншими ресурсами, але 

й обмін досвідом ведення бізнесу у різних економічних умовах. Розвиток 

міжнародної економічної діяльності відбувається під впливом факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЙОГО  

КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА 

Платоспроможність підприємства є фактором успіху на ринку товарів і 

послуг та його значною перевагою під час просування товару (послуги). 

Конкурентна перевага дає можливість підсилити споживчі властивості 

товару,  за яким вона може підвищити та виконати конкретні умови 

споживачів на ринку з метою задоволення їх платоспроможного попиту. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентна перевага, платоспроможність, 

ключові компетенції, ринок. 

В умовах ринкового середовища підприємства проводиться постійний 

пошук зі створення та пропозиції споживчих цінностей. Саме вони повинні 

забезпечити відповідну якість та перемогти у змаганні учасників ринку для 

задоволення платоспроможного попиту споживачів. Зростання 

платоспроможності фірми є ключовим компонентом конкурентних переваг. 

Останнє пов’язане з вирішенням основних завдань національної економіки. 
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Питання платоспроможності досліджується багатьма вітчизняними 
науковцями, зокрема, такими як  В. Солотва, Ю. Журавльова, Н. Давиденко, 
Н. Теницька, Ю. Гришко, І. Макарчук, Л. Лігоненко, Г. Ковальчук, П. Смірнова, 
Н. Власова. Однак, в публікаціях цих авторів платоспроможність підприємства 
не розглядається в якості його основної конкурентної переваги. 

Ціллю представленої статті є відображення ролі платоспроможності 
підприємства в забезпеченні його конкурентних переваг за допомогою 
впровадження різноманітних засобів сучасної економічної діяльності. 

Платоспроможність підприємства є провідною умовою на ринку товарів та 
послуг для задоволення потреб покупців. А саме, - споживач продукції 
конкретної  фірми може мобільно управляти власними ресурсами. Це 
стосується основних фондів, оборотних засобів, управління персоналом, 
ведення бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту в контексті динамічних 
євроінтеграційних змін. Сьогодні Україна знаходиться на шляху перетворень: 
євроінтеграція та глобалізація надає суттєвий поштовх для пошуку стратегії 
розвитку вітчизняних підприємств. 

До головних факторів успіху відносять сукупність чинників ринкової та 
ресурсної спрямованості, що можуть вплинути на побудову довгострокової 
конкурентоспроможності фірми і, відповідно, - на її стратегічний успіх. 

Визначення ключових факторів успіху з урахуванням наявних і 
прогнозних умов розвитку галузі та внутрішньогалузевої конкуренції є 
важливим аналітичним завданням, що представлено нижче (табл.1). 

Таблиця 1 – Класифікація ключових факторів успіху 
Ознака 

класифікації 
Види ключових 
факторів успіху 

Зміст різновиди Приклади 

За сферою 
застосування 

загальні актуальні для багатьох 
різноманітних галузей

якість та ціна товару 
(послуги) 

специфічні характерні лише для 
окремих галузей 

репутація швейної фірми у 
роздрібних торговців 
одягом 

За джерелами 
походження 

ринкові пов’язані зі сприйняттям 
продукції та фірми 
споживачами

ціна продукції, імідж фірми

ресурсні засновані на оригінальній 
комбінації ресурсів фірми

особливі знання персоналу, 
рівень технології 

За можливостями 
реалізації 

інструментальні їх реалізація прямо 
залежить від дій фірми

розвиненість збутової 
мережі 

неінструментальні формуються об’єктивно, 
незалежно від діяльності 
фірми

зростання обсягів ринку 



164 

Сучасні швейцарські та німецькі економісти багато уваги приділяють 
розробці концепції факторів успіху, за якою останні можна поділити на 2 
групи: стратегічні фактори та ключові компетенції. 

Стратегічні фактори включають в себе реалізовані чинники успіху, які 
мають ринкове походження і безпосередньо сприймаються споживачем (якість 
продукції, додаткові послуги, ціна), завдяки чому покупці отримують 
додаткову корисність. 

Ключові компетенції - це сукупність навичок і технологій, пов’язаних з 
наявними та прихованими знаннями щодо формування цінностей у світогляді 
клієнта. Вони складно імітуються та передаються, тому що ресурси фірми 
приймають форму компетенцій, якщо відбір і комбінація здійснюються даним 
підприємством краще і швидше за конкурентів. Відтворення конкурентами 
ключової компетенції веде до її знецінення. 

Конкурентна перевага  є характеристикою споживчих властивостей товару 
або бренду, які надають фірмі певну перевагу над її прямими суперниками. 

Чинник конкурентної переваги є певним елементом зовнішнього або 
внутрішнього середовища підприємства, за яким воно виграє на ринку серед 
інших фірм. 

Поміж чинників конкурентної переваги можна виділити: 1) тактичні, що є 
визначеними складовими зовнішнього або внутрішнього середовища 
підприємства, за якими воно перемагає суперників протягом року;                
2) стратегічні, що являють собою певні елементи зовнішнього або 
внутрішнього середовища фірми, за якими вона у змозі випередити конкурентів 
після виконання конкретних умов з визначенням її переваги в даному напрямі. 

Першою властивістю конкурентних переваг є їх порівняльний характер. 
Конкурентні переваги не походять з внутрішньої природи  підприємства чи 
країни, а виявляються лише в той час, коли даний об'єкт порівнюється з 
іншими. 

Другою суттєвою особливістю конкурентних переваг є їх прив'язаність до 
конкретних умов і причин (просторових, часових). Товар, який має певну 
перевагу за ціною на визначеному географічному ринку, може не мати її на 
іншій території. 
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Ще однією властивістю конкурентних переваг є їх підпорядкованість 

впливу різнорідних чинників. Для досягнення конкурентної переваги 

необхідним є втілення поєднаних зусиль, яких іноді буває недостатньо. Це 

відбувається внаслідок дії зовнішніх, часто неконтрольованих умов. Крім того, 

одні й ті ж самі фактори можуть бути посилювачами або послаблювачами  

конкурентних переваг. Наприклад, сучасна технологія може сприяти створенню 

переваг якості та збільшувати собівартість виробів – за наявності високих 

витрат на придбання технології.  

Наслідком двох останніх властивостей конкурентної переваги є 

динамічність, що визначається зміною у часі за допомогою концепції життєвого 

циклу. Відповідно до останньої процес розвитку і наступного регресу 

конкурентних переваг може бути поділений на такі етапи: 1) становлення; 

2) здобуття вигоди; 3) зникнення. 

Динамічність конкурентних переваг потребує безперервного моніторингу 

тенденцій розвитку з метою розробки системних заходів щодо забезпечення 

наявних або створення нових конкурентних переваг фірми. 

Конкурентні переваги підприємства за джерелами виникнення можна 

поділити на внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні конкурентні переваги характеризують внутрішні напрямки 

діяльності фірми таких як рівень затрат, продуктивність праці, організація 

господарських процесів, менеджмент, що перевищують аналогічні властивості 

в основних суперників. 

Фундаментом для визначення зовнішніх конкурентних переваг є здатність 

підприємства створювати більш значимі цінності для покупців продукції, що 

надає можливості повністю задовольнити потреби споживачів, зменшити 

витрати або оптимізувати діяльність. 

Внутрішні конкурентні переваги підприємства можуть бути:                 

1) виробничі; 2) технологічні; 3) кваліфікаційні; 4) організаційні;                 

5) управлінські; 6) інноваційні; 7) спадкові; 8) економічні; 9) географічні. 
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До групи економічних компетенцій відносять ті, що допомагають фірмі 

ефективно функціонувати на певній стадії, у відповідній сфері (зокрема, 

технологічні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи; виробництво; 

маркетинг; після продажне обслуговування тощо). 

Від ступеня розвитку управлінських компетенцій залежать поточна й 

майбутня достатність конкурентних переваг: стратегічний менеджмент; 

фінансовий менеджмент; менеджмент персоналу; організаційні процеси; 

прийняття рішень; делегування повноважень; заходи контролю; ефективність 

структури комунікацій. 

Щодо психологічних компетенцій, то вони характеризують спроможність 

кадрів, працюючих на підприємстві, по-перше, керівництва, швидко сприймати 

зміни у правилах поведінки відносно діяльності фірми на ринку. 

Проблема вибору визначення стратегічних зон господарювання, де 

підприємство планує здійснювати власну діяльність, знаходиться у 

забезпеченні балансу між короткотерміновістю та довгостроковістю, 

прибутковістю та рентабельністю, а також страхування ризиків за допомогою 

диверсифікації фінансових вкладень і зусиль фірми. 

Значна частина дослідників – послідовників відомого економіста 

М. Портера в якості базисних виділяють дві конкурентні переваги: 1) більш 

низькі витрати, що дозволяють пропонувати нижчі ціни й отримувати вищі 

прибутки; 2) диференціацію товару або послуги, що в змозі забезпечити більш 

високу споживчу цінність. 

Г. Л. Азоєв виділяє такі конкурентні переваги:  

1) можливість імітації (унікальні переваги або ті, що можна імітувати);  

2) характер динаміки (стійкі чи нестабільні переваги). 

Р. А. Фатхутдінов пропонує класифікацію конкурентних переваг за: 

1) сферою зародження переваги, що стосується більше конкурентних 

переваг держави (природно-кліматичні; політичні; технологічні; культурні; 

економічні умови); 
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2) змістом чинника переваги, що безпосередньо відноситься до товару 

(якість; ціна;  витрати споживача; рівень сервісу); 

3) методом або засобом отримання переваги, що, взагалі, має умовний 

характер (у спадщину; навчання; впровадження інновацій). 

Проведений аналіз підходів до класифікації конкурентних переваг дає 

можливість зробити висновок, що найбільш розповсюдженою з наукової та 

практичної точки зору залишається класифікація конкурентних переваг фірми 

за наступними критеріями: 1) відношенням до підприємства –внутрішні або 

зовнішні); 2) сферою прояву; 3) джерелами  - формування та ймовірністю 

імітації; 4) тривалістю дії; 5) місцем створення; 6) видом ефекту, який одержує 

фірма від втілення конкретної переваги. 

За джерелами створення та стійкістю до копіювання конкурентні переваги 

можна поділити таким чином: 

1) «низького рівня», що можуть бути легко досягнуті чи скопійовані 

суперниками (застосування дешевої робочої сили, забезпеченість потужними 

сировинними ресурсами). Вони базуються на вартості або доступності факторів 

виробництва, не гарантуючи стабільності на ринку; 

2) «високого рівня», які є результатом цілеспрямованої діяльності 

підприємства і пов’язані, насамперед, зі значними витратами, та важко 

піддаються копіюванню (сучасна патентована технологія; спеціалізовані 

програми щодо відтворення кваліфікованої робочої сили; репутація фірми, яка 

заснована на впроваджені активних маркетингових засобів; наявність 

розгалуженої системи збуту та технічного обслуговування); 

3) «найвищого рівня», до яких відноситься постійне удосконалення 

виробництва та оптимізація видів діяльності, що супроводжується 

виснаженням конкурента, якщо підприємство їх досягає. 

Таким чином, погляди щодо сутності конкурентної переваги у науковців 

дещо відрізняються. Водночас, спільною їх рисою виступає споживча цінність 

товару (послуги), що у змозі задовольнити найбільш прискіпливого споживача. 
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ 

ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ 

Прибуток є основною метою підприємницької діяльності й водночас джерелом 

витрат на розвиток виробництва. У прибутку, як кінцевому результаті, 

концентруються фінансові інтереси всіх суб'єктів підприємницької діяльності. 

Прибуток і його рівень характеризує ефективність виробництва, а збиток 

свідчить про неефективне господарювання. Прибуток означає примноження 

фінансових ресурсів, збиток - їх втрати. Якщо збитки мають постійний 

характер, то, врешті-решт, будуть втрачені всі фінансові ресурси. 

Ключові слова: прибуток підприємства, капітал, управління прибутком, 

вартість, стратегія, фінанси. 

В Україні з настанням реформування економіки спостерігається тенденція 

до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає 

збитковість багатьох підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством 

вимагає вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку. 

Питання отримання прибутку присвячені праці науковців України і 

зарубіжжя. Серед них можна виділити: Г. Азгальдова, І. Бланка, І.Балабанова, 

Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, Дж. М. Кейнса, 

І. Каца, Г.Крамаренко, Є. Брігхема, М. Коробова, Л. Лігоненко, К. Маркса, 

А Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М.Мельникову, Л. Омелянович, 

А. Поддєрьогіна, р. Солоу, А. Садєкова, р. Сайфуліна, А. Поддєрьогін, 

О Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета, О. Ткачук. 

Ціллю данної статті є   дослідження сутності прибутку як економічної 

категорії та його значення у фінансово – господарській діяльності 

підприємства. 
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Прибуток за К. Марксом, – це перетворена форма додаткової вартості, 

результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом.  

Дж. М. Кейнс розглядав проблеми економіки організацій та управління 

підприємствами прибуток у системі макроекономічних показників регулювання 

соціально-економічних процесів у державі за допомогою ефективного попиту. 

Брігхем Є.Ф. вважає прибуток є однією з основних категорій товарного 

виробництва. Це передусім виробнича категорія, яка характеризує відносини, 

що складаються у процесі суспільного виробництва. 

А.М. Поддєрьогін визначає прибуток як частину заново створеної вартості, 

виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Таким чином, наголошується 

на важливості процесу реалізації виробленого продукту за кошти. 

У публікаціях останніх років, наприклад І.А. Бланк одним із перших в 

Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму 

визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток – це втілений у грошовій 

формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його 

винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між 

сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності. 

В економічній енциклопедії подається наступне визначення прибутку: 

«Прибуток – перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами 

на виробництво і продаж цих товарів; узагальнюючий показник фінансових 

результатів господарської діяльності; визначається як різниця між виторгом від 

реалізації продукту господарської діяльності і сумою витрат факторів 

виробництва на цю діяльність у грошовому вираженні». Але, не дивлячись на 

відмінності тлумачення категорії, можна знайти спільні риси та узагальнити 

різні точки зору вітчизняних і зарубіжних дослідників, відобразити нижче роль 

і значення прибутку підприємства в умовах ринкової економіки (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Характеристика ролі прибутку підприємства в умовах 

ринкової економіки України 

Отже, з рис. 1 видно, що прибуток пидприємства виступає не лише як 

основа функціонування окремого підприємства, але і як база економічного 

розвитку держави в цілому.  

Велика роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів 

його власників, визначає необхідність ефективного управління ним. 

Так, управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття 

ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами його 

формування та розподілу, і використання на підприємстві з метою максимізації 

добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах. 

Дослідження ролі і значення прибутку в розвитку підприємства показує, 

що прибуток – один з головних аспектів діяльності підприємства. Це визначає 

необхідність ефективного і безперервного управління ним. Управління 

прибутком представляє собою процес пошуку і прийняття управлінських 

рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і 

використання на підприємстві. 
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Необхідно зазначити, що принципи управління прибутком залежать від 

багатьох факторів, головними із яких є особливості галузевої приналежності, 

спеціалізація підприємства, його організаційна форма і форма власності, цілі 

стратегічного розвитку й етапи реалізації стратегії і т.д. Це зумовлює поряд з 

використанням загальноприйнятих принципів управління прибутком 

необхідність розробки особливих принципів для кожного конкретного 

підприємства індивідуально, ґрунтуючись на системному підході і 

комплексному аналізі його діяльності. Дослідження принципів управління 

дозволяє застосовувати обмірковані, аргументовані дії і рішення при розробці 

інструментів управління прибутком. Аналіз теорії і практики економічного 

управління різними економічними об'єктами дозволив встановити необхідність 

застосування до управління прибутком наступних наукових підходів: 

системного, комплексного, інтеграційного, маркетингового, функціонального, 

динамічного, відтворювального, процесного, нормативного, кількісного 

(математичного), адміністративного, поведінкового, ситуаційного. Кожний з 

перерахованих підходів відображує чи характеризує один з аспектів управління 

прибутком підприємства чи їх сукупність. При системному підході прибуток 

підприємства розглядається як сукупність взаємозалежних елементів, що має 

вихід (мету), вхід, зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок. При 

застосуванні комплексного підходу повинні враховуватися економічні, 

організаційні, соціальні, психологічні, а при необхідності й інші аспекти 

управління прибутком підприємства та їх взаємозв'язки. 

Сутність функціонального підходу в управлінні прибутком підприємства 

полягає в тому, що процес управління прибутком розглядається як сукупність 

функцій, які необхідні. Після встановлення функцій створюються кілька 

альтернативних об'єктів для виконання цих функцій і обирається той з них, що 

вимагає мінімум сукупних витрат за один цикл формування і розподілу 

прибутку. При альтернативному підході удосконалюється існуючий об'єкт, у 

нашому дослідженні – прибуток, що дозволяє докорінно поліпшити структуру 

об'єкта, напрямки формування і розподілу. При застосуванні динамічного 
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підходу прибуток розглядається в діалектичному розвитку, розглядаються 

причинно-наслідкові зв'язки його формування, проводиться ретроспективний 

аналіз за 5-10 і більше минулих років і перспективний аналіз (прогноз). 

Відтворювальний підхід до управління прибутком – підхід, орієнтований 

на постійне поновлення власного капіталу підприємства, причому, переважно 

розширене відтворення цього ресурсу.  

Процесний підхід розглядає функції управління як взаємозалежні. Процес 

управління є загальною сумою усіх функцій, серією безперервних 

взаємозалежних дій, спрямованих на управління прибутком підприємства. 

Сутність кількісного підходу полягає в переході від якісних оцінок 

прибутку до кількісних за допомогою математичних, статистичних методів, 

розрахунків, експертних оцінок, системи балів та ін. 

 Сутність адміністративного підходу полягає в регламентації функцій, 

прав, обов'язків, нормативів якості, витрат, тривалості, елементів у 

нормативних актах (накази, розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції, 

положення і т.п.) у процесі управління прибутком.  

Новим підходом до прийняття управлінських рішень в області управління 

прибутком є ситуаційний підхід, який концентрується на тому, що придатність 

різних методів управління визначається різною ситуацією. Прибуток настільки 

складний, інтегральний, багатоаспектний економічний об'єкт, що залежить від 

впливу великої кількості факторів, що система формування і розподілу 

прибутку має враховувати всі перераховані вище підходи, однак особливу увагу 

слід приділити комплексному, системному і ситуаційному підходам. Це 

зумовлено складністю входження в ринкові відносини і необхідністю 

врахування крім основних факторів виробництва, ризикових ситуацій і 

зовнішніх загроз. 

Головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш 

ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 

забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової 

вартості.  
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Метою управління прибутком є забезпечення збільшення добробуту 

власників підприємств на цей момент і у перспективі. Ця мета повинна 

забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами 

держави і персоналу підприємства. Виходячи з головної мети, система 

управління прибутком дає змогу вирішувати такі завдання: 

 - забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується відповідно 

до ресурсного потенціалу підприємства; 

 - забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і 

допустимим рівнем ризику; 

 - забезпечення високої якості прибутку, що формується; 

 - забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвестований капітал 

власникам підприємства; 

 - забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за 

рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній 

період; 

- забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства; 

 - забезпечення ефективності програм участі персоналу щодо прибутку. 

Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком підприємства 

необхідно проаналізувати чинники впливу на прибуток підприємства. 

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних чинників, 

що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні – 

позитивно, інші – негативно. Серед зовнішніх чинників можна виділити такі: 

економічні умови господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит 

споживачів, державне регулювання діяльності підприємств та інше. Особливе 

значення має рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що 

він визначає стабільність одержання прибутку. 

Основними задачами управління формуванням прибутку підприємства є 

такі: забезпечення максимізації прибутку, що формується, і відповідає 

ресурсному потенціалу суб’єкта господарюван Політика управління 

формуванням прибутку підприємства повинна бути спрямована на 



175 

максимізацію розміру позитивного фінансового результату через виконання 

комплексу завдань щодо забезпечення його діяльності, ефективного управління 

витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 

оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності 

праці та системи управління суб’єктом господарювання. 

Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона 

повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку 

підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати 

необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси 

власників і працівників.  

Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із 

загальною системою управління підприємством, оскільки прийняття 

управлінських рішень у будь- якій сфері діяльності підприємства прямо або 

опосередковано впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є основним 

джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його 

власників і працівників.ня та ринковій кон’юнктурі; забезпечення оптимальної 

пропорційності між рівнем прибутку, що формується, та допустимим рівнем 

ризику; забезпечення високої якості прибутку, що формується; забезпечення 

постійного збільшення ринкової вартості підприємства; підтримка 

конкурентоспроможності у довгостроковому періоді; забезпечення ліквідності 

підприємства та його платоспроможності; підтримка інвестиційної 

привабливості.  

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній 

послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних задач цього 

управління. Дії, що застосовуються в рамках механізму, носять характер 

управлінських рішень і підготовки інформації для прийняття управлінських 

рішень в області управління прибутком. У рамках механізму управління 

прибутком здійснюються наступні дії: 

 - аналіз і моніторинг зовнішнього середовища, ігнорування проявів 

екологічної кризи може призвести до катастрофічних наслідків, що негативно 
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вплине на світову економіку та життя кожної окремої людини. В першу чергу, 

йдеться про загрозу вичерпування родовищ корисних копалин, зміну 

кліматичних умов, антропогенні ускладнення на планеті та глобальні 

катастрофи у просторі. 

- розробка стратегії підприємства; 

 - підготовка аналітичної інформації, на якій ґрунтується прийняття 

рішення по управління прибутком; 

- прийняття рішення; 

 - аналіз і коректування рішення у випадку необхідності.  

Кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є отримання 

прибутку. Тому дуже важливо під час стратегічного планування прибутку 

врахувати всі чинники й аспекти подальшого розвитку для повного і 

обґрунтованого визначення величини прибутку, забезпечуючи певний його 

рівень. Одночасно при плануванні прибутку є ряд особливостей, специфічних 

аспектів, які необхідно врахувати для фінансового забезпечення постійного 

розвитку підприємства. В умовах нестабільної економіки важливим для будь-

якого підприємства є формування найістотніших принципів і ефективної 

системи стратегічного планування та управління прибутком. 

Отже, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

прибуток підприємства повною мірою піддається управлінським діям, 

основаним на певних принципах і наукових підходах. Це ще раз підкреслює, що 

для управління прибутком підприємства як економічним об'єктом, який має 

велике значення для підприємства і покликаний виконувати стимулюючу 

функцію в його діяльності, необхідно застосувати дієві інструменти управління. 

Значна роль прибутку в розвитку підприємства та забезпеченні інтересів 

його власників і працівників визначають необхідність ефективного і 

безперервного управління ним. Управління прибутком являє собою процес 

розробки та прийняття ефективних управлінських рішень за всіма основними 

аспектами його формування та розподілу і використання на підприємстві з 

метою максимізації добробуту власників підприємства в поточному та 

перспективному періодах. 
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Таким чином, великої значущості набуває необхідність розробки 

рекомендацій щодо підвищення ефективності формування, розподілу прибутку 

та його максимізації, а саме: підвищення інтегрованості системи управління 

прибутком із загальною системою управління підприємством, оскільки 

прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства 

впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є основним джерелом 

фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його власників; 

Вибір оптимальної стратегії підприємства з орієнтацією на прибуток. 

Підвищення рентабельності виробництва та інвестиційної привабливості 

підприємства, зміцнення конкурентоспроможності вимагають застосування 

ефективних підходів до управління прибутком суб’єкта господарювання з 

метою його максимізації. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Розглянуто теоретичні основи розуміння сутності продуктивності праці. 

Визначено, що для підвищення продуктивності праці доцільно розробляти 

програму управління продуктивності праці на підприємстві. Ця програма 

складається з кількох етапів, однак необхідно звернути увагу на розроблення 

системи мотивації працівників. На цьому етапі розроблення програми 

необхідно здійснити оцінювання якості персоналу, вибрати належну систему 

мотивації та запровадити технологію управління робочим часом. 

Ключові слова: підприємство, продуктивність, продуктивність праці, 

мотивація праці, персонал підприємства, оцінювання якості персоналу, 

критерії оцінювання.  

Сучасна економічна ситуація в Україні та кризовий стан справ на 

підприємствах зумовили необхідність підвищення ефективності праці як на 

рівні підприємства, первинної ланки суспільного виробництва, так і на рівні 

усього народного господарства загалом. Підвищення продуктивності праці є 

безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва. Систематичне 

зростання продуктивності праці має пріоритетне значення для підвищення 

ефективності функціонування будь-якого підприємства, галузі промисловості, 

всього господарського комплексу, для підвищення матеріального добробуту 

кожного працюючого. Саме тому обрана тема є досить актуальною. 
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 Питанням дослідження продуктивності праці, методам та резервам її 

підвищення займалися багато українських науковців. Зокрема, загальними 

проблемами функціонування промислових підприємств та продуктивності 

праці на них займалися такі науковці, як В.І. Гринчуцький, О.С. Іванілов, 

Е.Т Карапетян. Власне проблемам зростання продуктивності праці, її резервів 

та методів визначення присвячені праці О.О. Гарбузюка, О.А. Грішнової, 

О.Т. Костенко та інших.  

Мета статті. Для стимулювання підвищення продуктивності праці 

доцільно конкретно бачити мету і цілі діяльності підприємства у вибраному 

векторі розвитку, а це можна зробити лише через розроблення «Програми 

управління продуктивністю праці» на підприємстві. У більшості випадків, на 

підприємствах ця програма управління продуктивністю праці відсутня, що 

забезпечує складність у розумінні як працівників, так і керівництва, напрямків 

у досягненні найкращих результатів. Саме тому метою даної статті є розробка 

рекомендацій щодо підвищення продуктивності праці для підприємств, 

формування програм управління продуктивністю праці та їх удосконалення.  

У сучасній науковій літературі є багато різноманітних поглядів і 

трактувань терміну «продуктивність праці». Згідно з рекомендаціями 

Міжнародної організації праці продуктивність вважається загальним 

показником, який характеризує ефективність використання ресурсів (таких, як 

праця, капітал, земля, матеріали, енергія та інші) в процесі виробництва 

різноманітних товарів та надання послуг. Опрацьовуючи наукову літературу, 

можна виділити багато трактувань понять як «продуктивність» так і 

«продуктивність праці». Сінк Д. вважає,що продуктивність – це відношення 

кількості продукції, виробленої даною системою за даний період часу, до 

кількості ресурсів, спожитих для створення цієї продукції за той же період часу. 

Макконелл К.Р. та Брю С.Л. вважають,що продуктивність праці – це загальний 

об’єм продукції, поділений на кількість витраченої на його виробництво праці; 

середній продукт праці чи виробіток одного працівника. 
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У випадку підвищення продуктивності праці в країні, її національний 

дохід, або валовий національний продукт, збільшується швидше, ніж показники 

витрат. Зниження продуктивності сприяє зростанню інфляції, забезпечує 

пасивний торговельний баланс, уповільнення темпів зростання або зниження 

виробництва і до зростання безробіття. Описана ситуація є дуже характерною 

для сучасної України. Рівень продуктивності праці у народному господарстві та 

промисловості нашої країни дуже низький [3].        

Оскільки підвищення продуктивності праці є першочерговим завданням 

будь-якого підприємства, що прагне до підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, тому на кожному підприємстві доцільно розробляти програму, до 

її розроблення повинні бути залучені керівники і службовці усіх рівнів, 

впроваджувати її на усіх етапах виробничого процесу. У рамках програми 

підвищення продуктивності підприємство та його керівництво самі визначають 

цілі й проблеми, а також розробляють плани і програми з удосконалення 

суб’єкта господарювання. Загальною метою програми підвищення 

продуктивності є забезпечення зв’язку між створенням ефективної системи 

вимірювання продуктивності й завданням людини щодо підвищення 

результатів діяльності організації шляхом внесення змін у всі чи деякі елементи 

організації – людину, структуру, культуру й технологію.  

Загальними цілями розроблення програми управління продуктивності 

праці на підприємстві є:  

- ефективне використання людських ресурсів;  

- мінімізація втрат виробництва;  

- створення ефективної системи вимірювання продуктивності праці, 

тобто визначення межі й показників цілей цієї системи.    

- Основними найбільш специфічними цілями програми на будь-якому 

підприємстві є:  

-  підвищення кваліфікації і практичного досвіду в сфері управління, 

планування і вирішення проблем;  

-   покращення відносин між членами колективу;  
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-   створення ефективної інформаційної системи з питань продуктивності;  

-   зростання основних показників діяльності організації;  

- пожвавлення діяльності організації та сприятливий соціально-

психологічний клімат [1].  

До основних переваг щодо створення такої програми на підприємстві є:  

-  зростання інформованості робітників та керівництва про чинники, що 

впливають на продуктивність;  

- створення зв’язку між наявними методами бухгалтерського обліку, 

вимірюванням продуктивності й регулярним контролем за результатами 

діяльності;  

-   встановлення нових конкурентних стандартів і норм; 

-   стимулювання постійної уваги до підвищення продуктивності праці;  

- більш широке і свідоме використання персоналом методів і техніки 

підвищення продуктивності праці [1, c.157].  

Загалом управління продуктивністю праці на підприємстві – це фактично 

частина загального процесу управління підприємством, що включає в себе 

планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Ця 

робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від 

певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність – з іншого. 

Вважаю за доцільне детальніше зупинитися та етапі розроблення систем 

мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності. На 

нашу думку, на цьому етапі впровадження програми доцільним є оцінювання 

якості персоналу підприємства та за результатами цього аналізу – здійснити 

вибір відповідних способів і механізмів мотивації для працівників, а також 

запровадити технологію управління робочим часом. Оцінювання персоналу 

полягає у визначенні того, якою мірою кожен працівник досягає очікуваних 

результатів у праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його 

виробничих завдань. Оцінювання персоналу є процедурою, яку проводять з 

метою виявлення міри відповідності особистих якостей працівника, кількісних і 

якісних результатів праці нормативним вимогам, поставленим цілям.  
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Проведення оцінювання персоналу дозволяє:  
- планувати кар'єрне просування працівників по службі;  
- визначати рівень компетентності спеціалістів;  
- здійснювати перестановку кадрів із урахуванням компетентності й 

потенціалу працівників; 
- отримати психологічний портрет працівників організації; - проводити 

ефективний підбір потрібних спеціалістів;  
- вивчати специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у 

колективі; 
- визначити міру задоволення й зацікавленості працівників в організації;  
- знаходити засоби для закріплення в організації потрібних спеціалістів;  
-    розробити ефективну систему мотивації трудової діяльності; 
-    раціоналізувати методи роботи з персоналом.  
У результаті оцінювання персоналу отримується інформація про: 

ефективність роботи працівників; потенційні можливості спеціалістів і 
перспективи їх росту; причини неефективної роботи окремих спеціалістів; 
потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні кваліфікації; бажання і надії 
працівників; шляхи удосконалення організації праці [3]. Для оцінювання 
персоналу вважаємо за доцільне застосувати метод «360 градусів». На його 
основі можна максимально повно оцінити компетенції працівника (як особисті, 
так і професійні) [4]. За даним методом працівник оцінюється широким колом 
оцінюючих – керівником та колегами. До оцінювання також залучаємо власне 
працівника, якого оцінюємо, який здійснює самооцінювання. Як правило, цей 
метод використовується при формуванні кадрового резерву, для визначення 
потреби персоналу в навчанні, при переміщенні працівників всередині 
організації, для визначення рівня кваліфікації працівника з цілого ряду 
критеріїв, що, в свою чергу, сприятиме визначенню способів підвищення 
продуктивності самої праці на підприємстві. Також цей метод застосовуємо 
перед етапом визначення методу мотивації на підприємстві, оскільки завдяки 
цьому методу отримана більш повна й об’єктивна інформація, яка слугує для 
прийняття рішення щодо застосування того чи іншого методу мотивації та 
доцільності їх запровадження[4]. Метод оцінювання персоналу «360 градусів» 
включає кілька етапів, що залежать від цілі оцінювання.  
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Крім основного мотивуючого фактора, яким є заробітна плата, є ще ряд 
інших факторів, які є мотивом до діяльності працівника. В даний час існує 
величезна кількість способів впливу на мотивацію конкретної людини, 
величина яких постійно збільшується. До системи непрямої матеріальної 
мотивації слід віднеси додаткові не грошові компенсації.  

Їх можна поділити на 2 групи: 
 - обов'язковий соціальний пакет, зокрема: оплата лікарняних; оплата 

щорічних відпусток; обов'язкове медичне страхування; відрахування на 
обов'язкове пенсійне страхування.  

- добровільний соціальний пакет, який включає в себе ряд компенсацій, 
характерних тільки для цього підприємства, розрахований як на її можливості, 
так і враховує потреби і бажання працівника. Це можуть бути відшкодування за 
шкідливі умови праці, ризики тощо.  

До основних прикладів нематеріальної мотивації можна віднести такі 
стимули: забезпечення кар'єрного росту співробітників (рух по кар'єрних 
сходах «вгору», з підвищенням займаного статусу); регулярна «горизонтальна» 
ротація кадрів; згадка імені співробітника в реалізованому ним проекті чи 
продукті; усна або письмова подяка за ефективну роботу; видання буклетів про 
підприємство з розміщенням фотографій кращих співробітників компанії. 
Варто відзначити, що в якості мотивації можуть бути не тільки грошові 

винагороди, які зазвичай ефективно діють тільки на початкових етапах роботи, 
але й різні соціальні заохочення.  

Підсумовуючи сказане, доцільно зазначити, що для підприємства 
необхідно вибирати метод мотивації виходячи, із його можливостей на даний 
час, а в результаті процвітання і розвитку залучати інші методи та комбінувати 

їх. Будь-який метод, який застосовує керівник, має бути заснований на вибраній 
підприємством стратегії управління людськими ресурсами. Загалом ефективно 
вибудувана система мотивації персоналу є інструментом, що підвищить 
вартість підприємства.  

Запровадження ефективної технології управління робочим часом повинно 

включати в себе такі організаційні процедури:  
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-    постійний аналіз використання організацією часового ресурсу;  

- прогнозування часового ресурсу, фотографування робочого дня, 

проектування, програмування і планування;  

-   гармонізацію трудових відносин працівників організації;  

-   структурування робіт;  

- профілактику і нейтралізацію деструктивних конфліктів і професійних 

стресів;  

-  моніторинг виконання технологічних процесів.  

На підприємствах можна визначити такі основні напрями підвищення 

власне продуктивності праці:  

1. Впровадження науково-технічного прогресу у діяльності підприємств. В 

результаті автоматизації виробництва відбудеться нормалізація чисельності 

основних робітників на підприємствах, знизиться трудомісткість продукції. 

Внаслідок вивільнення чисельності робітників або скорочення штату у зв'язку з 

економією витрат праці, можливе збільшення обсягів виробництва товарів з 

урахуванням їх попиту на ринку.  

2. Підвищення якості продукції на підприємствах. Звичайно, цей крок 

призведе до зростання трудомісткості при виконанні додаткових операцій, 

однак це повинно забезпечити підвищення попиту й обсягу виробництва на 

підприємстві.  

3. Забезпечення ефективною використання робочого часу через 

максимальне зниження простоїв і прогулів на виробництві.  

4. Збільшення обсягів виробництва продукції через врегулювання наявної 

збутової політики на підприємстві.  

5. Забезпечення підвищення мотивації праці на підприємстві.  

Висновки. Управління продуктивністю праці на підприємстві це дуже 
складне та комплексне завдання, яке є суттєво важливим для будь-якого 
суб’єкта господарювання, який прагне до економічного зростання та 
ефективного розвитку. Реалізація цього завдання залежить від правильно 
скоординованої роботи усієї команди працівників на підприємстві на усіх 
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етапах функціонування, починаючи від розроблення стратегії підприємства та 
закінчуючи впровадженням окремих програм розвитку, зокрема програми з 
підвищення продуктивності праці на підприємстві.  

Під час розроблення програми управління продуктивності праці доцільно 
звернути увагу на розробку системи мотивації працівників для досягнення 
запланованого рівня продуктивності та здійснити оцінювання якості персоналу 
за запропонованою методикою й на її основі вибрати певний вид мотивації як 
загалом для усього персоналу підприємства, так і для окремого працівника. 
Вдосконалення програми управління продуктивністю праці на підприємстві 
може бути предметом подальших розроблень і досліджень. 
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У статті досліджено та проаналізовано теоретичні та практичні аспекти 

стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємства, задля 

подальшого вдосконалення відповідних формувань для використання в 

практичній діяльності. Досліджено історичне формування розвитку 

стратегічного управління, та подальше його впровадження в розвиток 

сучасного стану ринку вітчизняних та закордонних підприємств.  

Ключові слова: стратегічне управління, міжнародний бізнес, стратегічний 

підхід, інвестиційна привабливість.  

Сучасний стан розвитку України характеризується наростанням 

економічної нестабільності ринку, успадкованою системою директивного 

прийняття управлінських рішень, підвищенням складності та передбачуваності 

зовнішнього середовища. В умовах інтеграції вітчизняної економіки в 

міжнародний економічний простір пріоритетного значення набуває здатність 

підприємства проводити досконалу конкурентну політику. Розроблення 

стратегії та ідеології бізнесу неможливе без поглибленого вивчення суб’єктів 

ринку, продуктів-аналогів, конкурентних переваг, упровадження інноваційних 

процесів на підприємствах та залучення інвестиційних ресурсів. Усе це 

посилює необхідність застосування стратегічного підходу до управління та 

бачення перспектив майбутнього розвитку підприємств. Актуальність питання 

підкріплюється необхідністю вдосконалення кадрової політики шляхом 

залучення фахівців, здатних генерувати ідеї та втілювати їх у життя, постійного 

підвищення кваліфікації персоналу, стимулювання та розвитку креативного та 

творчого мислення працівників. 

Метою статті є дослідження актуальних питань запровадження 

стратегічного підходу в управлінні вітчизняних підприємств. 
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Класична теорія стратегічного управління була започаткована такими 

вченими, як І. Ансофф, М. Мексон, А. Томсон, Дж. Стрікленд, М. Портер та ін. 

, а також дослідженнями вітчизняних вчених, таких як: Т.Г. Головко, 

Г.Осовська, К. Редченко. Разом із тим питання застосування стратегічного 

підходу управлінні, його форми і методи недостатньо досліджено як у 

теоретичному, так і у прикладному аспекті з огляду на постійну мінливість 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Період становлення національної економіки характеризується посиленням 

конкурентної боротьби, мінливістю зовнішнього середовища. Споживачі 

продукції промислових підприємств усе більшої уваги приділяють якості 

продукції та якості обслуговування. Довгостроковий розвиток бізнес- 

середовища та адаптація до змін в оточенні можливі тільки із застосуванням 

стратегічного підходу до діяльності вітчизняних підприємств [1].  

Різноманітність сучасного ділового світу, підвищення рівня конкуренції та 

динамічність навколишнього середовища зумовлюють багатоваріантність 

наукових концепцій та практичних моделей стратегічного управління 

розвитком підприємства. Предметом такого виду діяльності є пошук 

ефективних шляхів вирішення проблем стратегічного управління міжнародним 

бізнесом підприємств, а також вивчення можливостей її практичного 

використання в реальних ситуаціях діяльності підприємства [2].  

Для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств 

необхідним є дослідження теоретичних і практичних аспектів запровадження 

стратегічного підходу в управлінні. Керівники бізнесу за кордоном мають 

значний досвід у розробленні та реалізації стратегій, що дозволяє їм досягати 

більших результатів.  

Уперше термін “стратегічне управління” було упроваджено в 60-х – 70-х 

рр. ХХ ст. У цей період з’явилась необхідність відокремити оперативне 

управління на рівні виробництва від управління на більш високому рівні. Це 

було зумовлене змінами в умовах ведення бізнесу, пов’язаних із посиленням 

конкурентної боротьби на ринку. Вище керівництво повинне було перенести 
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свою увагу на зовнішнє середовище, зосереджуватися на проблемах швидкого 

та постійного реагування на зміни в оточенні, появу нових конкурентів, нової 

продукції на ринку [1]. 

 Стратегічне управління почало входити у практику управління на 

підприємствах за кордоном з кінця 60-х рр. Тоді його головним об’єктом була 

диверсифікація діяльності фірми, коли кожне виробниче відділення 

обслуговувало певну групу ринків з різними перспективами. З 70-х рр. 

спрямованість стратегічного управління змінилася, і у 80-х рр. воно 

перетворилося на основу стратегічного планування, орієнтованого на 

оцінювання доцільності розвитку окремих галузей господарської діяльності, які 

залежать не стільки від поточної ефективності, скільки від результативності в 

перспективі [3]. 

 На американських підприємствах такі сегменти отримали назву 

стратегічних зон господарювання. Першим кроком розроблення стратегії фірми 

є визначення відповідних секторів ринку та дослідження їх поза зв’язком зі 

структурою фірми та її поточною діяльністю. Результатом аналізу є оцінка 

перспектив, що можуть відкритися на ринку будь- якому конкуренту з точки 

зору зростання, норми прибутку, стабільності і технології. Другий крок − 

вирішення питання про те, як дана фірма має намір конкурувати з іншими у 

відповідній царині. 

На підприємствах США для розроблення та реалізації стратегії 

створюється управлінська структура, що не збігається з організаційною 

структурою фірми. Основною ланкою цієї системи є СЗГ, що включають 

виробничі відділення за такими ознаками: спільність ринків збуту, 

однотипність і взаємозамінність продукції; забезпеченість ресурсами для її 

розроблення, виробництва і реалізації; наявність порівнянних за профілем і 

потенціалом конкурентів. Кількість СЗГ в компаніях США значно менше 

кількості виробничих відділень. Наприклад, у компанії “Вестінгауз-електрик” 

110 виробничих відділень об’єднано в 37 СЗГ [3].  

Головними критеріями створення СЗГ всередині фірми є ефективність 
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розвитку стратегічного напряму; ефективне використання технології; високий 
рівень рентабельності. Приймаючи рішення про створення СЗГ, насамперед 
визначають потреби, які потрібно задовольняти, перехід до нових технологій, а 
також типи клієнтів. Різні категорії клієнтів (кінцеві споживачі, промисловці, 
державні організації) зазвичай розглядаються як різні СЗГ і визначаються 
показниками росту, рентабельності, нестабільності, факторів успіху. 
Визначальними факторами є: фаза розвитку попиту, розміри ринку, купівельна 
спроможність, торговельні бар’єри, звички покупців, склад конкурентів, 
інтенсивність конкуренції, канали збуту, державне регулювання, нестабільність 
в країні – економічна, технологічна, соціально-політична. Перераховані 
фактори можуть бути зовсім різними в різних країнах. Проте якщо показники і 
перспективи майже збігаються в двох або більше країнах, їх розглядають як 
одну СЗГ [3].  

Система запровадження стратегічного підходу в менеджменті виникла на 
підприємствах Японії набагато раніше, ніж в американських і 
західноєвропейських компаніях, і застосовується значно ширше. Особлива 
увага надається розробленню цілей, які потім складають основу 
довгострокового планування. Важливу роль у стратегічному управлінні на 
японських підприємствах відіграють взаємовідносини материнської компанії з 
її філіями і дочірніми компаніями. Особливо це стосується визначення цілей 
розвитку, які диференціюються залежно від характеру діяльності 
підконтрольних компаній. Наприклад, у філіях і дочірніх компаніях, 
орієнтованих на внутрішній ринок, мета встановлюється з погляду 
материнської компанії за такими показниками: обсяги продажу, прибуток, 
стійкість, зміцнення престижу торговельної марки. Для філій і дочірніх 
компаній, орієнтованих на ефективність виробництва, мета встановлюється з 
погляду філій за такими показниками, як обсяги продажу, прибуток, стійкість, 
внесок у розвиток країни. Для філій, орієнтованих на ресурси в цілому, – за 
обсягами продажу, прибутком, стійкістю, часткою на світовому ринку. На 
японських підприємствах, які успішно функціонують, близько 21 % продажів 
припадає на нові товари, розроблені за попередні п’ять років, що забезпечує їм 
23 % прибутку [3]. 
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 Отже, можна встановити прямий зв’язок між запровадженням 

стратегічного підходу та ефективністю менеджменту за кордоном. 

Запровадження стратегічного управління міжнародним бізнесом на вітчизняних 

підприємствах дозволяє гнучко та оперативно реагувати на зміни в 

конкурентному середовищі, орієнтує діяльність на ці трансформації, що 

забезпечує досягнення поставлених цілей та виживання в довгостроковій 

перспективі. 

Основною ідеєю стратегічного управління є розроблення й реалізація 

успішної стратегії. Важливою складовою цього процесу є організація діяльності 

команди менеджерів-стратегів, які займають унікальні позиції, керуючи 

підприємством у цілому. Їхні обов’язки значно відрізняються від роботи 

функціональних менеджерів, які забезпечують реалізацію окремих функцій 

бізнесу (персонал, постачання, виробництво, продаж, обслуговування клієнтів, 

облік). Усе це потребує достатнього рівня знань, компетентностей та 

практичного досвіду щодо можливостей запровадження найкращих практик та 

передового досвіду стратегічного управління. На сьогодні недостатність 

використання переваг стратегічного підходу на вітчизняних підприємствах 

зумовлена не тільки нестабільністю політичної та економічної ситуації в країні, 

а й невідповідністю філософії підприємств до ринкових умов. Наприклад, 

керівниками часто формується погляд із майбутнього в теперішній час, 

розробляються рекомендації на короткостроковий період щодо досягнення 

результатів у майбутньому з урахуванням змін в навколишньому середовищі, 

досить часто не конкретизуються середньо- та довгострокові дії на майбутнє, 

відсутня проактивність дій. Вітчизняні підприємства використовують 

здебільшого короткострокові плани розвитку. Це пояснюється багатьма 

чинниками: відсутністю стратегічного потенціалу, фінансування, 

недосконалістю державної економічної політики тощо. Обладнання, технології 

підприємств мають дуже великий ступінь зношення, фізично і морально 

застаріли, що теж не сприяє упровадженню інноваційних змін [4]. 

Зокрема, спрощення процесу стратегічного планування, неповноцінне 
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дослідження ринку та ігнорування впливових факторів веде до створення 

нереальних, завищених планів. У такому разі планування розвитку стратегії 

підприємства при узагальненому прогнозуванні не дає можливості реагувати на 

зміни в навколишньому середовищі, часто лише постачаючи інформацію про 

екстраполяцію тенденцій минулих періодів. Якщо прогнози виявляються 

нечіткими, а всю діяльність підприємства цілком їм підпорядковано, реальні 

збитки від втрачених можливостей можуть бути досить значними. Однак якщо 

вони будуть достовірними, то забезпечать значний прибуток тільки в тому разі, 

якщо конкуренти не застосують аналогічні стратегії планування [5]. 

Факторами, що доповнюють недосконалості системи стратегічного управління 

на підприємствах України, є: −  недосконалість формування й реалізації 

довгострокових дій, спрямованих на підтримку чинного стану підприємства і 

покращання ефективності його діяльності в майбутньому; −  відсутність 

комплексності системи стратегічного планування на підприємстві з орієнтацією 

на короткостроковий ефект та розвиток бізнесу. Наслідками безсистемного 

управління стратегічним розвитком підприємств є: поглиблення системної 

кризи, а в деяких випадках і кризи стратегічного розвитку на підприємствах, 

“з’їдання” капіталу, зменшення ефективності використання обігових коштів, 

відставання підприємств у технічному плані, збої у виконанні виробничої 

програми тощо [4].  

Поряд з тим варто враховувати і той факт, що запровадження 

стратегічного підходу на вітчизняних підприємствах має і свої обмеження: −  

стратегічне управління не дає точної картини опису майбутнього; −  стратегічне 

управління неможливо звести до конкретних процедур, це, скоріше, філософія, 

ідеологія бізнесу, і кожний менеджер розуміє її по-своєму. Усе залежить від 

здатності керівництва компанії генерувати ідеї та втілювати їх на практиці; −  

стратегічне управління потребує значних витрат часу і ресурсів; для постійного 

моніторингу змін у зовнішньому середовищі та розроблення гнучкого плану 

потрібні додаткові служби, які будуть цим займатися; −  стратегічне управління 
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через неправильно обрану стратегію може призвести до негативних наслідків, а 

іноді навіть і до краху бізнесу; −  стратегічне управління без конкретного плану 

реалізації та відповідних дій не є результативним [1]. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. На сьогодні підприємства України потребують запровадження 

стратегічного підходу в менеджмент через інтегрованість та послідовних дій, 

спрямованих на довгострокові якісні зміни. Керівники мають зосередити увагу 

на ефективному управлінні стратегічними можливостями підприємств через 

всебічну реалізацію внутрішнього потенціалу підприємства в зовнішньому 

оточенні. Формування й реалізація стратегії завжди дає змогу поводитись 

виважено і впевнено як у своєму бізнесі, так і в ринковому конкурентному 

середовищі в цілому, що збільшує ймовірність досягнення ними поставленої 

мети. Запровадження стратегічного підходу в менеджменті на вітчизняних 

підприємствах сприятиме швидшому досягненню поставлених цілей, 

формуванню проактивної політики реагування, підвищенню 

конкурентоспроможності та ефективності діяльності. Слід звернути увагу на те, 

що основною ідеєю стратегічного управління є розроблення й реалізація 

успішної стратегії, а найбільш важливою складовою цього процесу є 

організація діяльності команди менеджерів-стратегів, які займають унікальні 

позиції, керуючи підприємством у цілому. Здійснення зазначених процесів 

потребує достатнього рівня знань, компетентностей та практичного досвіду 

щодо можливостей запровадження найкращих практик та передового досвіду 

стратегічного управління. На нашу думку, не менш важливою в цьому процесі 

має бути роль держави, яка повинна відігравати роль мотиватора, розробляючи 

цілісну систему стратегічних документів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях, які є гарантом визначених перспектив та орієнтиром 

майбутнього розвитку. 
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ПІДПРИЄМСТВІ – СУБ’ЄКТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті визначено проблеми та перспективи міжнародної збутової 

стратегії на підприємствах, досліджено основні етапи формування стратегії, 

визначено фактори, які впливають на процес формування збутової стратегії 

підприємства. 

Ключові слова: фінансове планування, збутова стратегія, регулятори 

конкуренції, збутова політика, реалізація, виручка. 
Розвиток вітчизняної економіки та прагнення її піднесення до світового 

рівня висуває перед функціонуючими суб’єктами ряд важливих завдань, що 

необхідно вирішити. Підвищення конкурентоспроможності українських 

виробників товарів та послуг, їх вихід на європейський та світовий ринки є 

частиною із таких найважливіших завдань. Їх розв’язання зумовлює здійснення 

цілого комплексу структурно-організаційних, техніко-інноваційних та правових 

заходів. До таких завдань також належить пристосування національної системи 
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стандартизації, метрології та сертифікації до системи технічного регулювання 

Європейського Союзу. Для їх вирішення потрібно провести деталізоване 

дослідження наявну європейську систему технічних норм і стандартів. Дана 

система Європейського співтовариства є досить складною, оскільки 

характеризується певними особливостями та динамічним розвитком, а також 

супроводжується виникненням ряду проблем при її практичному використанні. 

Досвід ринкової інтеграції третіх країн з єдиним ринком Співтовариства та 

досвід нових країн-членів ЄС показує, що пристосування технічних норм і 

стандартів відбувається в односторонньому порядку. Тому необхідно дослідити 

міжнародний досвід щодо забезпечення якості продукції та визначити 

можливості його застосування в Україні на сучасному етапі розвитку 

економіки.  

Якість продукції та послуг є однією із найважливіших характеристик 

успішної діяльності будь-якої організації. В даний час у всіх країнах 

спостерігається тенденція до висунення споживачами жорсткіших вимог до 

якості продукції. Підприємства розвинутих країн все частіше у своїй діяльності 

спираються на ефективний економічний важіль – міжнародну систему якості, 

що відповідає вказаним вимогам у міжнародних та європейських стандартах з 

якості та сертифікації [5]. 

Раціональність застосування даного інструменту пояснюється наявністю у 

багатьох країнах законодавства, яке встановлює жорсткі вимоги щодо безпеки 

товарів для здоров’я та життя людини, захисту прав та інтересів споживачів, 

охорони навколишнього природного середовища тощо.  

На сьогодні основним завданням економіки промислово розвинутих країн 

є підвищення продуктивності праці та покращення якісних характеристик 

продукції, що дозволяє при низькій її собівартості отримувати високі прибутки 

та бути конкурентоспроможним на світовому ринку. Здобути це можна лише 

при умові організації ефективного управління якістю продукції. В країнах 

Західної Європи систему управління якістю продукції аналізували як складову 

частину загального народногосподарського механізму та вважали, що вона 
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розвивається одночасно із вдосконаленням управління народним 

господарством. Саме тому ключові принципи планування якості та організації 

системного управління нею оформлювались у вигляді законів або державних 

стандартів.  

Завдяки переходу до ринкової економіки в управлінні якістю продукції 

відбулися певні зміни, які стосувалися нагляду за якістю продукції, оцінки її 

якісних характеристик, а також сертифікації відповідності [1]. Розвиток 

європейської політики в сфері забезпечення якості та захисту споживчих прав 

розпочався практично із початком заснування Європейського економічного 

співтовариства. Даний розвиток сьогодні впливає і на інші напрямки 

економічного розвитку країн співдружності, а також усього світового простору.  

Як вже було зазначено, політика ЄС у сфері забезпечення якості продукції була 

сформована завдяки розвитку систем стандартизації та сертифікації на 

міжнародному рівні. Внаслідок виникнення загального європейського ринку, 

відбувався розвиток стандартизації продукції, систем якості та їх сертифікації в 

європейських масштабах.  

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

зазначити, що термін «політика» зазвичай використовується як розширювальне 

поняття і характеризує скоріш певну сферу маркетингової діяльності. 

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

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

коректне використання даного терміну. Ще одне некоректне використання 

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

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

(збутовою діяльністю) слід розуміти комплекс процедур просування готової 

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

комплектація і підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження 

продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу або 

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

процедур розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета 
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збуту — реалізація економічного інтересу виробника (отримання 

підприємницького прибутку) на основі задоволення платоспроможного попиту 

споживачів [1]. Під збутовою політикою підприємства розуміємо комплекс 

принципів, методів та заходів, що використовується керівництвом для 

організації та управління збутовою діяльністю підприємства з метою 

забезпечення ефективних продажів товарів в межах визначених цільових 

ринків. Головна мета збутової політики – це максимальне задоволення 

платоспроможного попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією 

задля отримання підприємницького прибутку в поточному періоді та в 

майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через 

створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості. 

Основними складовими елементами збутової політики є наступні: 1) збутові 

стратегії маркетингу (особливо в частині позиціонування, яке частково складає 

аргументацію продажів); 2) принципи організації збутової діяльності; 

3) регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, що також 

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

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

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

якою маються на увазі принципи в сфері погашення дебіторської 

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

[2]. Основними принципами організації збутової діяльності будь-якого 

підприємства з рекомендаціями щодо підприємства коксохімічної 

промисловості: 1. Принцип економічності. Цей принцип визначає формування 

збутової політики з найменшими витратами ресурсів, проте не в збиток його 

раціональності і результативності. Зіставлення різних варіантів результатів і 

витрат на управління дає відповідь про його економічність. 2. Принцип 

плановості. Зміни повинні бути підготовлені, керовані і направлені на 

досягнення поставленої мети. Принцип розуміє під собою встановлення на 

певні періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних показників 

діяльності. План розглядається як комплекс економічних і соціальних завдань, 
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які належить вирішити в майбутньому. 3. Принцип синергізму. Що означає, що 

номенклатура товарів, що випускаються, і послуг повинна бути внутрішньо 

зв'язана і окремі товари і види послуг повинні доповнювати один одного. Цей 

принцип забезпечує широку економію на масштабах діяльності підприємства за 

рахунок взаємної підтримки різних товарних груп або сфер господарської 

діяльності. 4. Принцип системності та комплексності. Системність означає 

необхідність використання системного аналізу. У формуванні збутової 

політики помилкове рішення може звести нанівець всю діяльність збутової 

системи, привести до її руйнування. Комплексність означає необхідність 

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

діяльності, всіх особливостей. 5. Принцип соціальної відповідальності. Як 

відомо, соціальна відповідальність формується за рахунок суспільних 

очікувань. Останнім часом суспільні очікування, адресовані бізнесу, значно 

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

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

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

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

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

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

актуальних напрямах. Існує багато проблем від діяльності підприємств 

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

на загальнонаціональний рівень, побоювання наявних негативних ефектів (для 

споживачів і співробітників), істотні наслідки для навколишнього середовища у 

разі виробництва і споживання продукції. Крім того, у рейтингу галузей 

промисловості, діяльність яких викликає побоювання з боку громадськості, 

хімічна промисловість посягає перше місце. Така громадська думка 

безпосередньо впливає на репутацію, імідж і на конкурентні переваги й 

інвестиційну привабливість промислових підприємств. Відповідно збутової 

діяльності соціальна відповідальність передбачає побудову всіх процедур 

збутової діяльності, задовольняючих існуючим соціальним цілям, соціальним 
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стандартам і формуючих позитивний імідж по відношенню до досліджуваного 

підприємства. 6. Принцип стратегічної гнучкості. Дуже важлива гнучкість в 

досягненні мети або в збереженні стратегічних позицій компанії в цьому 

постійно змінному світі. Відповідно збуту коксохімічного підприємства цей 

принцип перш за все позначає пристосування до спеціальних побажань 

клієнтів. 7. Принцип адаптації до умов праці у СОТ. Використання принципу 

адаптації до умов, що змінюються, зовнішнього середовища. Вступ України до 

СОТ і вплив глобалізації економіки викликають глибокі соціально-економічні 

перетворення, що вимагають вирішення принципово нових завдань управління 

промисловим підприємством. Перед вітчизняними галузевими бізнес 

одиницями, діяльність яких спрямована на світові ринки, постають проблеми, 

пов’язані у першу чергу з обов’язковою міжнародною стандартизацією у 

рамках соціально-відповідального маркетингового управління. Багато 

зарубіжних підприємств ключовою умовою партнерства висувають 

відповідність контрагента особливим стандартам, метою яких є підтримка і 

регулювання соціальної відповідальності бізнесу (наприклад, стандартам ISO 

14000 «Системи управління навколишнім середовищем», ISO 9000 «Управління 

якістю», SA 8000 «Соціальна відповідальність»). 8. Принцип ефективності. Цей 

принцип – вимога до обраної збутової політики забезпечувати високу 

результативність (прибутковість) функціонування підприємства. Його кількісна 

визначеність може виражатися через показники результативності діяльності. 

Розробляти збутову політику доцільно керівникам відділів збуту і маркетингу. 

Вони повинні погоджувати текст (проект) «Положення про збутову політику» з 

іншими керівниками організації. Збутова політика повинна розроблятися на 

кожен звітний рік, а будь-які зміни (доповнення) – оформлятися відповідним 

наказом. В цілях контролю за відповідністю окремих положень прийнятої 

збутової політики, швидко змінним внутрішнім і зовнішнім умовам і 

адекватного реагування організації на зміни ринкової кон'юнктури доцільно 

періодично (щомісячно або щокварталу залежно від розмірів організації і 

об'ємів реалізації) проводити робочі наради [1]. Реалізація запропонованих 
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принципів збутової політики коксохімічного виробництва відповідає сучасній 

науковій думці щодо соціально-відповідального маркетингу [3] і потребує 

розробки відповідних організаційних механізмів. Серед них безпосередньо 

враховуючих соціальний підхід і особливості збуту коксохімічного 

виробництва є система збалансованих показників і система CRM. В умовах 

фінансової кризи, для реалізації соціально-відповідальної поведінки, цілком 

доцільно використовувати систему CRM (Customer Relationship 

Management/управління взаємовідносинами з клієнтами) в процесі управління 

збутовою діяльністю підприємств. Вона представляє собою систему побудови 

взаємовідношень з клієнтами, інструменти для управління цими відношеннями, 

нарощування клієнтської бази, а також новий підхід до ведення бізнесу з 

абсолютною орієнтацією на клієнта. Необхідність в CRM-рішенні виникає саме 

через вище вказані фактори, за яких вкрай необхідним є утримання існуючих та 

пошук нових споживачів продукції підприємств коксохімічної промисловості. 

Функціональність CRM-системи охоплює маркетинг, продажі і сервіс, 

підтримку клієнтів, аналіз даних, що відповідає всім стадіям залучення клієнта-

від укладання договору до наступного обслуговування. На технологічному 

рівні CRM-система представляє набір додатків, пов’язаних єдиною бізнес-

логікою і інтегрованих у корпоративну інформаційну середу на основі єдиної 

бази даних. В основі CRM-накоплення і систематизація інформації для точного 

визначення «Хто наш прибутковий клієнт?». В більш загальному сенсі – це 

управління окремими функціями служби продажів і технології автоматизації 

цих функцій. Впровадження цієї системи вітчизняними підприємствами може 

надати такі ключові переваги [4]: 1. Збільшення об’єму продажів (середній 

показник – 10 % приросту продажів у рік на одного торгового представника на 

протязі перших трьох років після впровадження системи); 2. Збільшення 

проценту виграних операцій (середній показник – 5 % на протязі перших трьох 

років); 3. Збільшення маржі (середній показник – 1 – 3 % на угоду на протязі 

перших трьох років); 4. Зниження адміністративних витрат на продажі і 

маркетинг (на 10 % протягом перших трьох років). Починаючи з кінця 
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ХХ сторіччя змінюється характер конкуренції. На зміну промислової 

конкуренції приходить інформаційна конкуренція. Це потребує нових 

можливостей для досягнення успіху підприємства. У загальній сумі активів 

підприємства все більше нематеріальних. Підприємству, що працює в умовах 

інформаційної конкуренції, необхідні нові види продукції, вихід на світові 

ринки. Традиційні фінансові показники не завжди враховують сучасні умови 

ділової середи, вони відображають стан підприємства у минулих періодах. 

Менеджерам необхідна звітність, яка б відповідала би потребам 

сьогоднішнього дня. Збалансована система показників стає тим інструментом, 

за допомогою якого підприємство може оцінити результат діяльності та 

реалізувати стратегію. Збалансовану систему показників можна розглядати як 

систему стратегічного управління та контролю. Сьогодні система допомагає 

вирішувати проблеми ефективної реалізації стратегії підприємства. А це, 

мабуть, найбільш важке завдання – реалізувати стратегію. Збалансована 

система показників дозволяє проводити всебічний аналіз роботи підприємства. 

Систему можна розглядати як джерело розповсюдження інформації, що саме по 

собі дуже важливо. Збалансовану систему показників може бути найкращим 

інструментом впровадження в життя принципів соціальної політики відносно 

клієнтів та персоналу. Вона представляє собою відомість по чотирьом 

складовим: фінансова перспектива, клієнтська перспектива, виробнича 

перспектива та перспектива навчання та зросту. Кожна складова, у свою чергу, 

переслідує певні цілі і характеризується певними показниками, які мають бути 

вимірювані та контрольовані, які розглянемо нижче. 

1. Фінансова складова відображає традиційні фінансові показники 

діяльності. Це такі, як рентабельність продукції, рентабельність власного 

капіталу, чистий грошовий потік, чистий прибуток та інші.  

2. Клієнтська складова припускає такі показники, які характеризували би 

лояльність клієнтів. Наприклад, ринкова доля може вимірюватися в одиницях 

надходжень від реалізації, кількості реалізованої продукції чи кількості 

споживачів.  
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3. Клієнтська перспектива може характеризуватися таким показником, як 

утримання вже існуючих клієнтів. Цей показник може вимірюватися у середній 

тривалості взаємодії. Крім того, клієнтська лояльність може бути виміряна 

кількістю нових клієнтів. Тут може бути використано такий показник, як 

кількість реалізованої продукції новим споживачам.  

4. Ступінь задоволення клієнтів може бути визначено шляхом вивчення 

листів з жалобами, побажаннями чи пропозиціями.  

5. Складова внутрішніх бізнес-процесів визначає ті процеси, що дуже 

важливі для успіху підприємства, тобто для задоволення клієнтів та 

задоволення клієнтів і отримання у результаті діяльності підприємства 

прибутку. Такими внутрішніми бізнес-процесами є процеси інновацій, 

операційні процеси та процеси після продажного обслуговування. 6. Остання 

складова збалансованої системи показників – це перспектива навчання та 

зросту. Відповісти на питання: «Що може послужити джерелом високих 

результатів по внутрішнім бізнес- процесам, задоволенню клієнтів, а в 

результаті і акціонерів?» може остання складова системи – це основа успіху 

трьох інших складових. Автори даної системи Р. Каплан та Д. Нортон 

визначили три головні категорії, які дозволяють досягти цілей навчання та 

росту: підготовка робітників, характеристики інформаційної системи, 

мотивація, наділення робітників повноваженнями та забезпечення 

узгодженості. Ну і звісно, сама назва даної системи каже нам, що в ній має 

дотримуватись баланс між фінансовими та не фінансовими показниками. 

Впровадження і розробка збалансованої системи показників – процес складний 

і достатньо тривалий, крім того, потребує уваги і підтримки з боку керівництва 

та співробітників і передбачає роботу менеджерів у 2 етапи: 1) розробка і 

провадження системи; 2) супровід та обслуговування системи. Досвід 

використання даної системи багатьма успішними компаніями показує, що для 

кожної галузі та компанії свої особливості, що залежать від ресурсів та 

конкурентного положення. Тож для коксохімічної галузі є свої особливості, що 

мають бути враховані при розробці даної системи, а саме: 1) залежність від 
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металургійної галузі; 2) вступ до СОТ, пов’язане з цим загострення конкуренції 

та звуження ринку збуту вітчизняних товарів через проникнення імпорту більш 

якісного та дешевого; 3) забруднення навколишнього середовища та 

негативний вплив на навколишнє середовище; 4) слабке використання 

інновацій та застарілі основні фонди; 5) залежність галузі від кон'юнктури на 

зовнішніх ринках і слабка конкурентоспроможність; 6) низька продуктивність 

праці і мотивація, обумовлені не тільки проблемою щодо низької заробітної 

платні виробничого і допоміжного персоналу, але і невирішеними проблемами 

змісту соціальної сфери, яка знаходиться на балансі підприємств; проблема 

браку кваліфікованих інженерних кадрів, технологів; 7) подорожчання 

сировинних ресурсів; 8) сучасна фінансова криза; 9) протекціоністські заходи 

стосовно хімічної продукції українського походження. Перехід до ринкових 

умов господарювання вимагає розробки та вибору стратегії управління 

збутовою діяльністю. При розробці збутових стратегій особливу увагу доцільно 

приділяти таким чинникам робочого середовища: постачальникам, наявним і 

потенційним конкурентам, виробникам товарів- замінників, покупцям, 

посередникам і торговельній інфраструктурі регіону. Одним з основних 

напрямків вдосконалення збутової політики є інтеграція маркетингових 

комунікацій у збутову систему. Це забезпечує взаємодію торгових підрозділів із 

спеціалізованими організаціями, які здійснюють розробку або передачу 

інформації. Іншим ефективним заходом для вдосконалення збутової політики 

підприємства і, як результат цього, підвищення ефективності його 

функціонування є впровадження інформаційної системи Customer Relation 

Management - система управління відношеннями із замовником. Її основна 

функція - дати вичерпну консультаційно-інформаційну довідку про продукцію, 

яка випускається, її технічні характеристики, асортимент, порівняльні 

характеристики, тарифи, цінову політику, акції, соціальні питання та інше. 

Отже, підприємства значну увагу повинні приділяти організації товарного руху 

від виробника продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства багато 

в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених 
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товарів, форми і методи збуту. Результати дослідження можуть бути практично 

використані в різноманітних галузях виробництва або ж використовуватися як 

теоретична основа для подальших досліджень даної теми. Наукова новизна 

статті полягає в систематизації теоретичних основ з розробки збутової політики 

підприємства та розробці рекомендацій стосовно її вдосконалення.  
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 Процеси економічних перетворень в Україні привели до нового розуміння 

принципів підприємницької діяльності. Розвиток ринкових відносин і 

посилення конкуренції вказують на необхідність нових підходів в 

підприємництві, орієнтованих на підвищення прибутку і 

конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності 

та прибутковості підприємства визначається, найчастіше, здатністю 

асортименту товарів підприємства адекватно відповідати поточному 

споживчому попиту на якісному і кількісному рівнях. Таким чином, 

підвищення ефективності управління товарним асортиментом підприємства є 

актуальним завданням в сучасних умовах господарювання. 

Підприємство щодня стикається з необхідністю швидкого реагування на 

кожну зміну ринкової ситуації, що, в першу чергу, відбивається на асортименті. 

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

саме ставлення споживачів до продукції визначає можливості існування і 

розвитку підприємства. 

Тому для будь-якого підприємства продумана і детально розроблена 

асортиментна політика є основою його стабільності, рентабельності, 

індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому підсумку, визначає 

успіх підприємства на ринку. Крім того, асортиментна політика є найбільш 

важливим з усіх інструментів, за допомогою яких підприємство здійснює свою 

діяльність на ринку. 

Вивченню питань формування системи управління товарним 

асортиментом, її впливу на майбутній розвиток та конкурентні позиції 

торговельного підприємства присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-

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

Д. Едкока, Л. Вейтца, В. Снегірьової,  Ф. Панкратова, Г. Серьогіної, 

О. Бузукової та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого носять описовий 

характер або стосуються організаційно-технічних заходів з формування 

товарного асортименту. Теоретичні аспекти та методичний інструментарій 

формування товарного асортименту торговельного підприємства фрагментарно 
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розглядалися вітчизняними вченими А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, 

Л.О. Лігоненко, Л.В. Балабановою,  А. В. Трояном, Є.О. Діденко, 

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

Метою статті є дослідження особливостей асортиментної політики 

підприємства та шляхів її вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети визначено та вирішено комплекс 

окремих задач: 

– визначити сутність асортиментної політики; 

– встановити основні цілі асортиментної політики; 

– визначити складові системи формування асортименту; 

– розглянути основні методи формування асортименту продукції 

підприємства. 

Асортиментна політика займає найважливіше місце в товарній політиці 

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

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

придбання товару і методами його просування від виробника до споживача. 

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

здійсненням сукупності заходів і стратегій по формування конкурентних 

переваг товару і створення таких його характеристик, які зроблять його 

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

забезпечуючи відповідний прибуток підприємству. 

Асортиментна політика має особливе значення в сучасних умовах розвитку 

економіки, оскільки сучасні споживачі висувають підвищені вимоги до якості, 

асортименту товару та зовнішнього оформлення товару.   

Найбільш ефективне задоволення попиту стає основним завданням 

підприємства в сучасних умовах ринкової конкуренції. Ринок визначає попит 

на певний асортимент. Тому для подібних підприємств асортимент є ключовим 

елементом в конкурентній боротьбі. Грамотне формування оптимального 

асортименту забезпечить ґрунт для продуктивної діяльності підприємства, 

сприятиме збереженню бажаного прибутку. 
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Асортиментна політика - один з головних елементів конкурентної стратегії 

підприємства. В визначенні товарної номенклатури з урахуванням ряду 

принципів, можливостей і обмежень полягає суть асортиментної політики. В 

залежності від змін на ринку постає питання про коригування асортименту 

продукції. Рішення приймають продавець і постачальник індивідуально для 

кожної ситуації [2, с.111]. 

Асортиментна політика передбачає проведення маркетингових досліджень 

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

формується оптимальний набір продукції. Виділяють наступні фактори, що 

впливають на формування асортименту: 

1) Загальні фактори: попит; рентабельність. 

2) Специфічні фактори: сфера діяльності підприємства; спеціалізація 

підприємства; можливості виробництва та імпорту; стан матеріально-технічної 

бази підприємства. 

Основою для вибору асортиментної стратегії повинна бути оцінка змін 

грошових потоків, внаслідок зміни асортименту, а також перспективи стану 

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

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

щодо товарного асортименту. 

Згодом підприємство зазвичай розширює свій товарний асортимент. Існує 

два способи для розширення товарного асортименту: нарощування або 

насичення [5]. 

1. Нарощування товарного асортименту. Нарощування асортименту 

відбувається тоді, коли підприємство виходить за межі того, що виробляє в 

даний час. 

2. Насичення товарного асортименту. Збільшення товарного асортименту 

за рахунок додавання нових моделей в його існуючих рамках. 

Причини, по яких вдаються до насичення асортименту: 

1) Отримання додаткового прибутку; 

3) Залучення невикористовуваних виробничих потужностей; 
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4) Прагнення стати лідируючим підприємством з вичерпним 

асортиментом; 

5) Ліквідація прогалин з метою недопущення конкурентів. 

Для того щоб споживачі не були збиті з толку через перенасичення 

асортименту і підприємство не позбулося прибутку, при створенні нового 

товару необхідно переконатися, що новинка істотно відрізняється від уже 

наявних моделей, інакше це призведе до підриву збуту товарів один одним. 

Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, то 

говорять про товарну номенклатуру. Товарна номенклатура – сукупність всіх 

асортиментних груп товарів, пропонованих покупцям на певних ринках. 

При незбалансованій структурі асортименту відбувається зниження рівня 

прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних ринках і, як наслідок 

цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства [6].   

Отже, асортиментна політика передбачає: 

- визначення реальних і перспективних потреб у товарах; 

- розрахунок основних показників асортименту і оцінку його 

раціональності; 

- виявлення джерел товарних ресурсів, необхідних для формування 

раціонального асортименту; 

- оцінку можливостей організації для освоєння виробництва окремих 

товарів; 

- вибір і обґрунтування напрямків формування асортименту [7]. 

 Скорочення асортименту - це кількісні та якісні зміни стану набору 

товарів за рахунок зменшення його широти і повноти через падіння попиту, 

недостатності пропозиції, збитковості або низької прибутковості виробництва 

деяких товарів. 

Розширення асортименту - це кількісні та якісні зміни набору товарів за 

рахунок збільшення показників широти, повноти і новизни з причин, зворотним 

причин скорочення асортименту. 

Розширення асортименту поряд зі збільшенням товарної маси є важливо з 
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точки зору насичення ринку товарами. Разом з тим цей напрямок асортиментної 
політики не виключає інші напрямки, які доповнюють його, надаючи нові 
аспекти. 

Стабілізація асортименту - це такий стан набору товарів, який 
характеризується високою стійкістю в часі і низькими значеннями коефіцієнта 
новизни. Це досить рідкісний стан, властивий  в основному товарам 
повсякденного попиту. 

Оновлення асортименту - це якісні і кількісні зміни стану набору товарів, 
що характеризуються збільшенням показника новизни. 

Удосконалення асортименту - це зміни стану набору товарів, які 
здійснюються з метою підвищення його раціональності. 

Гармонізація асортименту - наближення реального асортименту до 
оптимального або до кращих аналогів, в той же час найбільш повно і відповідно 
до встановлених цілей організації [7]. 

Після оцінки якості показників товарів на кожному з ринків необхідно 
вилучити нерентабельні товари. При цьому необхідно враховувати об'єднану 
інформацію з усіх ринків, де вони реалізуються, щоб встановити реальний 
обсяг продажів і рівень економічної ефективності в динаміці, які забезпечують 
виробнику кожен з його товарів. Вилучатися можуть товари, морально застарілі 
й економічно неефективні, хоча і, можливо, ті, що користуються деяким 
попитом. Головний висновок з вище сказаного - виробник повинен 
організувати систематичний контроль за поведінкою товару на ринку, за його 
життєвим циклом. Тільки за такої умови буде отримана повна і достовірна 
інформація, що дозволяє приймати правильні рішення. 

Необхідна розробка асортиментної концепції, щоб зорієнтувати 
підприємство на випуск товарів, що найбільш повно відповідні структурі і 
різноманітності попиту. 

Формування асортиментної політики можна вважати домінуючим 
елементом внутрішнього управління. Від правильності прийнятих рішень щодо 
формування асортиментної політики багато в чому залежить майбутнє 
функціонування і розвиток підприємства. 
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Таким чином, завдання формування оптимального асортименту актуальна 

для підприємств в сучасних умовах конкуренції. Дійсно, ринок визначає 

необхідний йому асортимент, і завдання підприємства - задовольнити попит 

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

проблема пошуку оптимальних асортиментних позицій, які сприяють 

збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу. 

Розглянемо основні методи формування асортименту продукції 

підприємства: 

1. Метод формування асортименту на основі вивчення особливостей 

товарної лінії. 

Цей метод складається з двох етапів: 

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

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

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

На даному етапі також визначається ринковий профіль товарної лінії; 

2) прийняття рішення про довжину товарної лінії, необхідності її 

оновлення, коригування або скорочення. Критерієм оптимальної довжини є 

операційний прибуток підприємства [8]. 

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

будується на першому етапі аналізу, відображає позиції товарної лінії 

підприємства по відношенню до продукції конкурентів. Ця карта також корисна 

для вироблення ринкової стратегії товарної лінії. Недоліком цього методу 

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

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

субститутами). Крім того, для цього методу характерна недостатня 

формалізація пропонованого підходу до вирішення асортиментної задачі, 

відсутність кількісних оцінок. Даний метод може застосовуватися при 

прийнятті рішення про введення в асортиментну матрицю нового товару, до 

цього можуть привести прагнення отримувати додатковий прибуток, бажання 

задіяти невикористовувані виробничі потужності, спроби стати провідною 

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

підприємства (тобто на основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення 

обсягу реалізованої продукції). Виходячи з цілей підприємства, виділяються 

два напрямки оцінки товарів [8]: 

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

складається: 

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

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

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

для аналізу структури збуту використовується ABC-аналіз, заснований на 

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

виникнення. Згідно даного аналізу продукція підрозділяється на три класи за 

обраними критеріями: збут, прибуток, покриття витрат; 

б) аналізу покриття витрат: розрахунок витрат і доходів дозволяє 

визначити, який асортимент при виконанні певних умов принесе максимальний 

дохід; 

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

якого реалізуються товарні запаси. Прискорення товарообороту є основним 

критерієм оцінки роботи торгового підприємства, так як означає скорочення 

часу перебування товарів в сфері обігу; 

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

включає дослідження ринкового сприйняття асортименту, використання оцінки 

продукту на базі суджень споживачів, застосування методів стратегічного 

аналізу продуктів. До таких методів належать: аналіз життєвого циклу 

продукту і портфоліо-аналіз [8]. 

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

перевірити структуру товарного асортименту. Однак залишаються без уваги 

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

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

застосовуватися, коли цілю підприємства є скорочення часу перебування 

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

матриця являє собою аналітичну структуру, яка містить важливу для 

планування інформацію. 

Відповідно до даного методу вихідні дані поділяються на якісні (типові 

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

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

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

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

асортименту всі параметри, що характеризують внутрішню ситуацію (оборот, 

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

метод використовує нескладні прийоми аналізу, забезпечуючи наочність 

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

наскільки точно переносяться змінні витрати на продукцію підприємства. 

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

пропозицій для тієї чи іншої асортиментної групи, при прийнятті управлінських 

рішень по асортименту підприємства в цілому з використанням стратегічного 

підходу. 

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

результаті даного аналізу класифікація товарів дозволяє визначити основні 

напрямки розвитку окремих товарних груп, виявити пріоритетні позиції 

асортименту, оцінити ефективність структури асортименту і шляхи її 

оптимізації. Для аналізу використовуються дані про динаміку продажів і 

змінних витрат. На основі співвідношення обсягу продажів у вартісному 

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

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

5. Аналіз продуктового портфеля за адаптованою матрицею BCG. Матриця 

Бостонської Консалтингової Групи є класичним універсальним інструментом 

для аналізу асортиментного портфеля організації. За результатами побудови 

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

«важкі діти» і «собаки». Для кожної із цих груп існує власна пріоритетна 



212 

стратегія розвитку [8]. Часто неможливо побудувати класичну матрицю BCG 

через відсутність необхідних даних і виникнення складностей у визначенні 

частки ринку конкурентів. Адаптована матриця будується на підставі 

внутрішньої інформації компанії і дозволяє зробити повноцінний аналіз і 

висновки.  

6. Метод оптимізації структури асортименту при існуванні ряду обмежень. 

Ще один спосіб визначення оптимальної структури асортименту – 

використання математичних методів, зокрема методу лінійного програмування 

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

вирішення системи нерівностей (обмежень). Серед найбільш характерних 

обмежень, властивій більшості компаній, виділяють наступні: обмеження по 

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

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

визначити – це критерій оптимізації для запропонованих обмежень. Як 

правило, показником, щодо якого проводиться оптимізація структури 

асортименту, виступає максимум прибутку компанії. 

7. Оцінка за методом Боровинського. Розглянуті вище методики аналізу 

асортименту є більшою мірою класифікаторами наявного асортименту і не 

відповідають на всі поставлені запитання (наприклад, аналіз отриманих ззовні 

пропозицій). Запропонована Дмитром Боровинським [9] концепція дозволяє 

робити комплексний аналіз досліджуваного сегмента ринку, зокрема визначати 

рівень продажів конкурентів і визначати місткість ринку в цілому. У розробці 

Боровинського використовуються методи структурного, факторного, 

порівняльного аналізу, комплексний метод дослідження асортиментної 

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

вирішення завдань оптимізації із застосуванням комп'ютерного аналізу. 

На кількість продажів впливає багато непорівнянних факторів, таких як 
рівень цін, наявність реклами на телебаченні, зовнішній вигляд та ін. Врахувати 
всі ці фактори, можна лише запровадивши шкалу оцінки кожного параметра 
(наприклад, три- або п’ятибальну). Першим кроком формалізації асортиментної 
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політики є аналіз наявного асортименту, тому автор методики пропонує свою 
схему як доповнення до аналізу. Оцінюється кожен товар, отримується таблиця 
значень параметрів за всім наявним асортиментом [12]. 

8. Метод «директ-костинг». Одним з найважливіших факторів успіху 
конкурентної боротьби компанії є лідерство у витратах, і, як наслідок – 
мобільність ціни, що дозволяє швидко реагувати на дії конкурентів, знизити 
негативні наслідки сильних цінових «ударів» ринку, а також залишає 
можливість отримати прибуток при найнесприятливішій поточній ринковій 
ситуації [15]. Тому, керуючи асортиментом, крім досягнення відповідності 
асортименту цілям і ресурсам бізнесу, необхідно забезпечити його 
відповідність умовам зовнішнього середовища (ринку) розглянутого суб'єкта. 

10. Новий підхід до розв'язання асортиментної задачі заснований на 
системі «директ-костинг». Сутність системи – в організації роздільного обліку 
змінних і постійних витрат і використання його переваги з метою підвищення 
ефективності управління. При розробці асортиментної політики виходять із 
наступних міркувань – якщо проміжний маржинальний дохід покриває хоча б 
частину постійних витрат підприємства, то даний вид продукції гідний 
лишатися в асортименті. При цьому перевага віддається тим видам продукції, 
які беруть на себе більше постійних витрат [12]. 

11. Комплексна оцінка асортименту Варламова. Відповідно до концепції  
А. Варламова, проблему формування асортименту необхідно розглядати з 
урахуванням всіх трьох змінних – цілей бізнесу, його ресурсів і зовнішніх умов. 
Оскільки існуючі методики орієнтуються тільки на першу із змінних, то 
виникла потреба створити комплексну методику, що враховує всі змінні [12]. 
Для цього має сенс увести новий показник – коефіцієнт адекватності ринку. Він 
характеризує ступінь наближення аналізованого товару до якогось еталонного 
зразка, що буде відповідати найбільш конкурентоспроможному на ринку 
виробу. Інтерпретація показника рівня адекватності ринку наступна: дана 
позиція асортименту тим більше ефективна для підприємства, чим ближче 
значення її показника адекватності ринку до еталона. Автор методики вважає, 
що чим ближче до одиниці коефіцієнт адекватності ринку по кожній 
асортиментній позиції підприємства, тим більше стійко воно функціонує. 
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12. Аналіз взаємозалежного попиту на основі кореляції. Асоціативний 

аналіз (або аналіз взаємозалежного попиту) краще використовувати на початку 

діяльності компанії, при плануванні асортименту і при наявності чітких 

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

логічних груп правильним буде визначати взаємозалежний попит. Подальше 

дослідження відбувається за допомогою кореляційно-регресивного аналізу. 

13. Метод експертних оцінок. Найпоширеніший із способів аналізу 

асортименту, але не завжди найбільш ефективний. Перевага використання 

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

оцінювати неформалізовані фактори, наприклад перспективність товару. 

При оптимізації структури асортименту потрібно знайти рішення, яке буде 

найкращим з погляду збільшення прибутку, доступності ресурсів, росту 

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

погляд, доцільно вводити наступний персонал підприємства: 

- головного технолога або технолога асортиментного напрямку, що 

відповідає за технологічну розробку і узгодження нового продукту; 

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

продукцію, і формулює рекламну підтримку нового товару; 

- логістика або менеджера відділу постачання. Він повинен проаналізувати 

забезпеченість потрібними сировиною і матеріалами за налагодженими 

контактами, транспортними домовленостями; 

-  бухгалтера або фінансового менеджера, що оцінює перспективну 

прибутковість (рентабельність) продажів нового товару. 

Формування оптимальної структури асортименту в рамках цього методу 

зводиться до визначення набору показників, які експерти оцінюють за 

десятибальною шкалою. Як правило, у якості напрямків аналізу вибираються 

перспективність, економічна привабливість товарної позиції, доступність 

ресурсів. Рішення про набір показників для кожного напрямку приймає 

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

відповідних підрозділів присвоюють їм бали. Потім по кожній аналізованій 
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товарній позиції розраховуються сумарний бал з урахуванням її вагомості, а 

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

проведеного експертною комісією, на підставі виділених критеріїв (список 

критеріїв може бути розширений до кількості, необхідної для ухвалення 

остаточного рішення) необхідно вивести інтегральний коефіцієнт по кожному 

виду нової продукції. Відповідно до результату і формується структура 

асортименту. При використанні будь-якого із способів аналізу асортименту 

необхідно враховувати час присутності товару на ринку, аналіз представленості 

даної продукції у конкурентів та існуючі ринкові тенденції, наприклад, 

зростання популярності прихильників здорового способу життя диктує 

виробникам наявність спеціальних продуктів в асортименті. Провівши таку 

діагностику свого асортименту, підприємство може визначити перспективи 

розвитку асортименту на найближчий період, знайти напрями підвищення його 

прибутковості, опрацювати різні стратегії підтримки або відновлення балансу 

свого продуктового портфеля. 

Аналіз різних методів формування товарного асортименту і їх 

особливостей дозволив виявити певну подібність між ними. Всі методи 

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

продукції з точки зору економічної ефективності підприємства. 

На закінчення потрібно відзначити, що ефективність оптимізації 

асортименту залежить від того, наскільки регулярно вона проводиться. 

Структура асортименту повинна переглядатися приблизно раз у півроку, а при 

зміні маркетингової політики – негайно. Крім оптимізації існуючого 

асортименту необхідно брати до уваги перспективи виведення на ринок нових 

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

компанії вчинить просування на ринок нового товару [13]. 

Таким чином, асортиментна політика підприємства передбачає 

формування товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на 

обраному ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності 

підприємства. Асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, 
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з одного боку, та намірами і можливостями підприємства – з другого. Для 

здійснення успішної діяльності на ринку необхідна ретельно розроблена та 

добре обміркована товарна політика. Це пов’язано з тим, що товар служить 

ефективним засобом впливу на ринок, головною турботою підприємства та 

джерелом отримання прибутку. Процес формування товарного асортименту 

повинен виходити з форми його товарної спеціалізації та розміру торгової 

площі та бути направленим на задоволення попиту контингенту покупців, а 

також забезпечення високої прибутковості його діяльності. Ціль організації 

щодо асортименту – формування реального асортименту або асортименту, що 

прогнозується, максимально наближеного до раціонального, для задоволення 

різних потреб та отримання запланованого прибутку. Формування асортименту 

є складним і безперервним процесом. Оптимальний асортимент є 

індивідуальним для кожного підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, 

фінансових та інших ресурсів. На формування асортименту впливають безліч 

факторів як загальних, так і специфічних для кожного підприємства. Не 

врахувавши ці фактори, підприємству не вдасться сформувати ефективний 

асортимент. Одним із найголовніших факторів формування асортименту є 

позиціонування товару. За допомогою правильного позиціонування 

підприємство виділяє свій товар із кола аналогічних на ринку, що допомагає 

споживачеві віддати перевагу саме йому. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто значення та роль доходу та прибутку у фінансово-

господарській діяльності підприємства, та необхідність ефективного й 

безперервного управління ним. 

Ключові слова: фінансовий результат, доход, прибуток, управління 

прибутком, формування доходу, формування прибутку, підвищення прибутку. 

В умовах розвитку економіки підприємство здійснює свою виробничо- 

торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні 

підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) 

безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, 

звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, 

розраховуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до 

позабюджетних фондів. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить 

постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності. 

Функціонування сучасної економіки неможливе без ефективно діючих 

підприємств усіх форм власності, оскільки кожне з них забезпечує стабільний 

розвиток держави. Управління фінансами підприємства є запорукою його 

міцного і стійкого фінансового стану. В українській економічній літературі 

проблемам управління доходами та прибутком на підприємстві присвячені 

праці Г.М. Азаренкової, А.Б. Гончарова, А.М. Поддєрьогіна, 

С.Ф. Покропивного, В.М. Опаріна, Є.М. Винниченка та ін. 

Кінцевим результатом діяльності підприємства є прибуток – основне 
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джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення і розширення 

виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше 

джерело формування прибуткової частини бюджетів різних рівнів. 

Прибуток відіграє провідну роль в фінансовому механізмі управління 

соціально- економічним розвитком. Дане поняття можна розглядати в трьох 

основних аспектах: прибуток як економічна категорія; прибуток як фінансовий 

результат; прибуток як форма грошових накопичень. 

Прибуток як економічна категорія «характеризує відносини, які 

складаються в процесі суспільного виробництва», тобто прибуток є частиною 

додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу. Прибуток як 

фінансовий результат відбиває підсумки фінансово-господарської діяльності 

підприємств . Прибуток як форма грошових накопичень є головним джерелом 

фінансування економічного та соціального розвитку [1]. 

Доход та прибуток є метою та кінцевими фінансовими результатами 

діяльності підприємства, найважливішими показниками його ефективності; 

джерелом коштів для здійснення розширеного відтворення, а також для 

забезпечення матеріальних та соціальних потреб колективу. Максимізація 

доходів та прибутку в зв'язку з цим є одною з першочергових задач 

підприємства. Саме тому дана тема набуває особливої актуальності в сучасний 

період ринкових реформ та економічних перетворень [2] . 

Метою дослідження є побудова системи ефективного фінансового 

управління доходами та прибутком підприємства. 

В умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення до 

його одержання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва 

продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При 

розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але і 

задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що 

вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул 

для інвестування в ці сфери. Свою роль грають і збитки. Вони відображають 

помилки і прорахунки в напрямку засобів, організації виробництва і збуту 

продукції. 
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Економічна нестабільність, монопольне положення товаровиробників 

спотворюють формування прибутку як чистого доходу, приводять до прагнення 

одержання доходів головним чином у результаті підвищення цін. Усуненню 

інфляційного наповнення прибутку сприяють фінансове оздоровлення 

економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система 

податків. Ці задачі повинна виконувати держава в ході здійснення економічних 

реформ. 

Сучасне підприємство повинне прагнути якщо не до одержання 

максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв 

би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і 

надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в 

умовах конкуренції. В остаточному підсумку це припускає знання джерел 

формування прибутку і застосування методів по кращому їхньому 

використанню. 

В умовах ринкових відносин, як свідчить світова практика, маються три 

основних джерела одержання прибутку: 

- перше джерело утворюється за рахунок монопольного положення 

підприємства по випуску тієї або іншої продукції абоунікальності продукту. 

Підтримка цього джерела на відносно високому рівні припускає постійне 

відновлення продукту. Тут варто враховувати такі протидіючі сили, як 

антимонопольна політика держави і зростаюча конкуренція з боку інших 

підприємств; 

- друге джерело зв'язане безпосередньо з виробничою і підприємницькою 

діяльністю. Практично воно стосується всіх підприємств. Ефективність його 

використання залежить від знання кон'юнктури ринку й уміння адаптувати 

розвиток виробництва під цю постійно мінливу кон'юнктуру. Тут усе зводиться 

до проведення відповідного маркетингу. Величина прибутку в даному випадку 

залежить, по-перше, від правильності вибору виробничої спрямованості 

підприємства по випуску продукції (вибір продуктів, що користуються 

стабільним і високим попитом); по-друге, від створення конкурентноздатних 
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умов продажу своїх товарів і надання послуг (ціна, терміни постачання, 

обслуговування покупців; післяпродажне обслуговування і т.д.); по-третє, від 

обсягів виробництва (чим більше обсяг виробництва, тим більше маса 

прибутку); по-четверте, від структури зниження витрат виробництва; 

- третє джерело виникає з інноваційної діяльності підприємства. Його 

використання припускає постійне відновлення  продукції, що випускається, 

забезпечення її конкурентноздатності, ріст обсягів реалізації і збільшення маси 

прибутку [4]. 

З проведеного надовго дослідження бачтмо, що прибуток характеризує 

кінцевий результат діяльності підприємства, а його одержання є 

обов’язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, 

забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на 

ринку [1-3]. Саме прибуток характеризує ефективність функціонування 

підприємства у цілому та за допомогою якого визначається такий показник як 

рентабельність. Щоб зрозуміти сутність прибутку необхідно з’ясувати 

основні функції, які він виконує.  

Отриманий чистий прибуток є власністю підприємства, він 

розподіляється та використовується на його розсуд. Права окремих керівників 

та виконавчих органів підприємства, його посадових осіб з прийняттям 

рішень стосовно використання отриманого чистого прибутку фіксується в 

статуті підприємства. 

Залежно від методів оцінки визначають номінальний і реальний 

прибуток. Номінальний характеризує фактично одержану величину прибутку. 

Реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з врахуванням 

інфляції. 

Залежно від мети визначення розрізняють бухгалтерський та 

економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток відповідає величинам 

балансового прибутку і прибутку від реалізації товарів і послуг. Економічний 

прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації та всіма 

витратами підприємства, в тому числі витратами втрачений можливостей. 
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Витратами втрачених періодів (або альтернативними) в мікроекономіці 

прийнято називати витрати на споживання якогось ресурсу, які виміряні з 

точки зору вигоди, що втрачена через невикористання цього ресурсу 

найкращим альтернативним шляхом. Альтернативні витрати підприємства 

відповідають розміру втрачені вигоди в результаті використання даного 

ресурсу замість найкращого, альтернативного. Невірний вибір ресурсів, а 

також нераціональне використання власних ресурсів, призводить до 

збільшення витрат підприємства і зменшує потенційно можливий розмір 

отримання прибутку при даному обсязі діяльності. Економічний прибуток 

менший від бухгалтерського на величину неявних витрат підприємства. 

Залежно від розмірів прибуток підприємства характеризується як: 

- мінімальний, розмір якого, після сплати податків задовольняє 

уявлення власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності на 

вкладений капітал. Кількісно мінімальний рівень рентабельності відповідає 

рівню середньої ставки банків по депозитах, що склалися в даний період часу. 

Це виходить з того, що власник підприємства не зацікавлений а капіталізації 

прибутку (вкладені його в основні та оборотні засоби підприємства), якщо 

одержаний чистий прибуток за результатами діяльності підприємства менше 

суми процентів, які б він міг одержати від зберігання своїх грошових коштів в 

банку чи придбання на них цінних паперів інших підприємств. 

- необхідний прибуток – сума прибутку, котра відповідає потребам 

підприємства в засобах на виробничий та соціальний розвиток, що 

утворюється за рахунок прибутку після сплати податків. 

- максимальний прибуток – це поняття, пов’язане з реалізацією мети 

поведінки підприємства на ринку. Підприємство, яке намагається 

максимізувати одержаний прибуток, повинно визначити, з одного боку, 

доцільність нарощування обсягів діяльності, з іншого обчислити обсяг 

діяльності, що дозволяє одержати максимально можливий прибуток. 

Зважаючи на вищевикладене, зазначимо, що підприємство має сенс 

продовжувати функціонування, якщо при досягнутому обсязі діяльності його 
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доход перевищує змінні витрати. Якщо сумарний дохід не перебільшує 

змінних витрат (або хоча б не дорівнює їм) підприємству слід припинити 

свою діяльність або шукати нові напрями діяльності. При визначенні меж 

розширення обсягу діяльності підприємство повинно виходити з такого 

правила: максимальний прибуток підприємство одержує при такому обсязі 

діяльності, коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам. Як ми 

уже зазначали раніше, прибуток як економічний показник, дозволяє 

поєднувати інтереси держави, підприємства, як господарського суб’єкта, 

робітників і власника підприємства, а вирішення цього завдання пов’язане з 

пропорціями в розподілі та використанні прибутку. Зважаючи на те, що 

завданням нашого дослідження у даній дипломній роботі є ще й 

використання прибутку на торговельному підприємстві, розглянемо 

особливості ці особливості. Отриманий підприємством прибуток може бути 

використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він 

спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування 

бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини 

прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування 

фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для 

забезпечення господарської діяльності. 

Управління прибутком, як об’єкт дослідження, відображає процес 

розробки та прийняття управлінських рішень щодо формування та розподілу 

прибутку для оптимізації доходів власників [3]. При цьому вирішуються 

наступні задачі: 

– організація рівня витрат та доходів; 

– досягнення максимального можливого співвідношення між прибутком 

та рівнем ризику; 

– формування за рахунок прибутку фінансових ресурсів в достатньому 

об’ємі для розвитку підприємства; 

– створення умов для збільшення ринкової вартості підприємства. 

Ці задачі можливо реалізувати за допомогою механізму управління 

прибутком, який включає три взаємопов’язані складові [4]: 
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1) інституціональна складова – внутрішні структурні підрозділи, що 

здійснюють розробку та реалізацію управлінських рішень щодо формування та 

розподілу прибутку підприємства; 

2) функціональна складова містить принципи організації та 

функціонування механізму формування та розподілу прибутку; конкретні 

форми, методи та технології реалізації фінансових відносин (порядок та умови 

формування прибутку, розподілу валового прибутку, розподілу чистого 

прибутку, покриття збитків тощо); фінансові важелі, стимули та санкції; 

3) нормативно-правова складова – система нормативно правових актів, 

що регламентують процес управління прибутком. 

Аналіз господарської діяльності підприємств – це основний метод, за 

допомогою якого виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, 

обґрунтовуються управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 

виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, 

оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. 

Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати не тільки загальні 

закономірності і тенденції розвитку економіки, але і прояви загальних, 

специфічних і окремих економічних законів в практиці конкретного 

підприємства, своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення 

ефективності виробництва. Завдяки сучасним методам економічних 

досліджень, методиці системного, комплексного фінансового аналізу, він 

дозволяє точно, своєчасно, всебічно оцінити результати господарської 

діяльності підприємства. 

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого 

господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 

власності, є отримання кінцевого фінансового результату. Тобто, фінансовий 

результат – це прибуток або збиток який отримує господарюючий суб'єкт 

внаслідок своєї діяльності. Відомо, що прибуток – це частина виручки, що 

залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну 

діяльність підприємства. Характеризуючи надлишок надходжень над витратами 
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ресурсів, прибуток є метою підприємницької діяльності та основним її 

економічним показником. Він є основним фінансовим джерелом розвитку 

підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і 

продукції, всії форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. 

Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, 

щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на 

певному  рівні.  Тому  основний принцип діяльності підприємства (фірми) 

складається в прагненні до максимізації прибутку. З цієї причини прибуток 

виступає основним показником ефективності виробництва [5]. 

Таким чином, діяльність підприємства в сучасних умовах господарювання 

передбачає забезпечення своєї життєздатності та конкурентоспроможості на 

ринку та є одним із головних стратегічних напрямків розвитку. У зв’язку з цим 

гостро постають питання підвищення ефективності такого управління, що 

пов’язане з опануванням сучасними методами управління господарсько-

фінансовою діяльністю підпримства. Ефективність господарювання 

характеризують фінансові показники, найважливішими серед яких є показники 

прибутку, які, в умовах ринкової економіки, становлять основу економічного 

розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для 

самофінансування, розширеного відтворення, вирішення проблем соціальних і 

матеріальних потреб трудових колективів. Запровадження запропонованих змін 

дасть змогу підприємству значно покращити його фінансовий стан, що 

дозволить вдосконалювати процеси виробництва та розширювати їх, 

збільшувати асортимент та покращувати якість продукції, виплачувати 

надбавки та премій працівникам або ж підвищити заробітну плату, закупити 

нове технологічне обладнання та проводити інші заходи для загального 

поліпшення роботи підприємства. 
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У статті сформульовано сучасні економічні проблеми розвитку торговельних 

підприємств, охарактеризовано погляди вітчизняних та зарубіжних авторів 

на проблему розвитку підприємства. Визначено вплив факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища та обґрунтовано підходи для розвитку 

торговельного підприємства і заощадження грошей на деяких статтях 

витрат з точки зору дослідження фахівців у області економічних наук. 
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товар, інновація, монополія, економічна доцільність .  

Щороку без сумніву саме розвиток торговельної діяльності стає все більш 

необхідним аспектом функціонування торгівельних підприємств. Саме тому 

вони повинні приділяти більше уваги до формування та реалізації стратегії 

розвитку торговельної діяльності, а для цього необхідно застосовувати останні 

досягнення стратегічного управління. Отже торгівля є однією з галузей і сфер 

економіки, що розвивається найбільш динамічно Вона має суттєвий вплив на 

розвиток економіки України, який набуває все більшого значення та стає 

все сильнішим. У сучасній економічній ситуації, яка все більше 

характеризується посиленням конкуренції на ринку та загостренням проблеми 
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виживання підприємства, умови забезпечення підтримки динамічного розвитку 

торговельного підприємства потребує, по-перше, ефективних інновацій яки 

забезпечать якісні зміні внутрішніх процесів. 

Інновації – це не тільки адаптивною реакція на зміну умов зовнішнього 

середовища [1]. Сьогодні інновації ще можуть виступати як: 

-  засіб для підвищення ефективності застосовування внутрішніх резервів; 

-  засіб підвищення прибутку торгівельного підприємства, який можна 

отримати за рахунок задоволення ринкового попиту та зниження витрат 

відносно конкурента. 

Стратегія розвитку торговельного підприємства має бути тісно пов'язана з 

такими економічними показниками, як: тенденції розвитку ринку та просування 

на нього, попит, клієнти та постачальники, товарні запаси, прибуток, 

чисельність працівників, електроні засоби зв’язку, витрати на оплату праці, 

транспортні питання та інші фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що сучасні тенденції 

визначають рівень організації та розвитку торговельного підприємства, від 

якого залежить якість торговельного обслуговування населення, темпи 

зростання та прискорення товарообігу, прибутковість торговельних 

підприємств в цілому. 

Багато теоретичних аспектів сутності торговельної діяльності, розробки та 

реалізації стратегії розвитку виробничо-економічних систем, різні аспекти 

формування стратегії розвитку торговельних підприємств відображають у 

власних працях зарубіжні вчені: І. Ансофф, А.А. Томпсон, Дж. Стрікленд, та 

вітчизняні авторі: А.А. Мазаракі, А.А. Садєков, С.В. Оборська, Л.О. Лігоненко, 

Н.М. Ушакова, В.Я. Міщенко, З.Є. Шершньова. 

Як зазначають відомі фахівці – торговельне підприємство це первинна або 

основна ланка сфери торгівлі, вона є самостійним господарюючим суб’єктом з 

правом юридичної особи, що створена для закупівлі та реалізації а також 

зберігання товарів. Додатковим може бути надання різноманітних супутніх 

послуг заради задоволення потреб ринку та отримання ще більшого прибутку. 
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Існує багато шляхів розвитку, які можна вибрати для торгового 
підприємства, але не всі є ефективними та не всі ідуть на користь підприємству, 
бо більшість з них є уявними. Деякі, намагаючись покращити розвиток свого 
підприємства, не рідко допускають неминучі помилки, які зрештою прирікають 
життєвий цикл цього підприємства на період «смерті». Розглянемо деякі 

помилкові шляхи такого розвитку [2]: 
- наявність поза ринкових переваг над конкурентами за короткий термін; 
- монополізація ринку без впровадження інновацій та пошуку більш 

ефективних рішень у сфері техніки, технології, маркетингу, управління тощо; 
- безперспективність власників підприємств або тимчасового вкладення 

капіталу у власний бізнес, чи з метою його подальшого продажу; 
- створення скрутної фінансової ситуації, з метою уникнення податків. 
Перераховувати ці помилки можливо дуже довго, але головна мета полягає 

у тому, щоб виявити правильний шлях для розвитку торгового підприємства, 
тому будь-яке підприємство торгового напрямку на протязі всього свого 
існування повинно правильно обирати напрямки та способи своєї діяльності. 
Визначати сегмент ринка, на який підприємству потрібно буде увійти, та 
виявити головних конкурентів і можливих союзників на даному ринку і у 
відповідності з цією інформацією сформувати свої пропозиції на ринку 
Керівник повинен усвідомлювати плюси та мінуси своїх товарів. Чітко 
визначати фінансові потоки інвестицій й фондів. Глава підприємства повинен 
чітко бачити початкову точку підприємства та картину розвитку. Та потрібно 
не забувати про те, що як би чітко не спланувати діяльність підприємства – всі 
плани на 100% не здійсняться – непередбачені ситуації та витрати неминучі. 
Під час розвитку торгового підприємства потрібно приділяти увагу основним 
напрямам розвитку підприємства. 

Зрозуміло, що  політичні кризи, як правило, мають негативний вплив на 
економіку. Але ступінь ослаблення економіки залежить від масштабності, 
глибини, гостроти і тривалості кризи. Саме тому в цих умовах керівництву 
торговельного підприємства, щодня, а іноді і кілька разів на тиждень потрібно 
дуже оперативно проводити аналіз ринку, збір нової інформації та діяти 
відповідно. 
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У торгівлі зустрічаються випадки, коли клієнту потрібна велика партія 

товару. При з'ясуванні деталей стає ясним, що лише невелика партія товару 

потрібна в день угоди, а решту можна надати впродовж деякого часу. Саме у 

таких випадках потрібна маневреність. Можна позичити товар у союзників по 

ринку, або у конкурентів, і оперативно погасити критичну потребу – адже 

головне зберегти лояльність і довіру клієнта. Вже після цього замовити 

необхідну кількість товару, перекривши борг і необхідність покупця. Подібні 

заходи формують довіру між підприємством та клієнтом і надає можливість 

компромісів в роботі у майбутньому. 

Ці фактори слід враховувати, прогнозувати їх зміни і спрямовувати у 

потрібне русло розвиток торговельної мережі. За такого підходу буде легше 

забезпечити мінімальні затрати часу покупців па придбання продукції чи 

товарів у комфортних умовах і прибуткову роботу об'єктів господарювання. 

Проаналізувавши, правильній шлях для розвитку торгового підприємства 

стає зрозуміло, що розвиток торгової діяльності здійснюється з використанням 

різних форм торгової діяльності і виконанням низки заходів по доведенню 

продукції до кінцевих споживачів шляхом реалізації продукції промисловими 

підприємствами через власні і пов'язані торгові канали. В результаті 

узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду, виділені основні етапи 

стратегії розвитку торгової діяльності промислового підприємства, які 

включають [3]: 

- аналіз і прогнозування чинників зовнішнього і внутрішнього середовища; 

- формування місії, цілей і критеріїв розвитку торгової діяльності; 

- розробка планів (програми) розвитку цієї діяльності; 

- здійснення заходів по розвитку торгової діяльності; 

- управління реалізацією стратегії. 

Одним із важливих напрямів реформування торговельного підприємства є 

поєднання принципів вільного (ринкового) і регульованого формування 

торгової мережі, а основними принципами визначення кількісних і якісних 

показників її розвитку мають стати суто «ринкові» принципи «економічної 
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доцільності», «переваг для споживачів», «мінімально допустимої достатності». 

Тобто у нових умовах варто забезпечити максимальну адаптацію структурної і 

територіальної організації торгового підприємства до стереотипів і моделей 

поведінки споживачів та їх запитів. Розвиток видової структури торговельного 

підприємства має забезпечуватися не тільки шляхом розширення товарно-

асортиментної спеціалізації торгових об'єктів, а й поглибленням їх соціальної 

диференціації і створенням на цій основі роздрібних мереж з різним ціновим 

рівнем на однотипні товари або продукцію та різним набором торгових послуг. 

Таким чином торгівля має важливе соціально-економічне значення для будь-

якої економічної моделі господарювання [2]. Цей соціальний аспект 

торговельного підприємства, який на сьогодні не обмежується тільки 

скороченням часу, зусиль і коштів рядових споживачів на придбання потрібної 

продукції або послуг чи товарів має дуже велике значення для щодо розвитку 

торговельного підприємства. Такі підприємства усіх форм організації і 

власності, які разом із супутньою інфраструктурою мають стабільну тенденцію 

до зростання, є важливим ресурсом скорочення безробіття, працевлаштування 

насамперед молоді, джерелом доходів як підприємств-постачальників, так і 

найманих працівників. 

Таким чином, для подальшого покращення торговельної діяльності 

підприємств слід більш детально приділити увагу наступним напрямам: 

система факторів які впливають на торговельну діяльність підприємств; 

технології оцінювання попиту на продукцію; формування стратегії розвитку; 

методи досягнення стратегічних цілей підприємства. Розробка стратегії 

розвитку підприємства залежить від практичних вмінь та навичок проведення 

стратегічного аналізу, генерування альтернативних стратегій, складання 

стратегічного плану та формування стратегічної політики підприємства. 

Визначення стратегій є процесом, у якому враховуються всі аспекти 

зовнішнього та внутрішнього функціонування середовища підприємства, 

здійснюється планування всіх найважливіших дій, які треба реалізувати, щоб 

забезпечити тривалий успіх діяльності підприємства. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти використання та 

управління оборотними та необоротними активами, визначено класифікацію 

та типи політики управління оборотними активами.  

Ключові слова: активи, оборотні активи, необоротні активи, основні засоби, 

дебіторська заборгованість. 

Активи являють собою ресурси, які перебувають у розпорядженні 

підприємства і використання яких веде до збільшення економічних вигод у 

майбутньому. До них відносять усі існуючі матеріальні цінності, нематеріальні 

активи та кошти, що належать підприємству на певну дату. 
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Проблема управління активами підприємства є взагалі достатньо 

дослідженою в економічній літературі. Питання формування, використання та 

управління активами підприємства досліджувалися такими зарубіжними 

вченими як: І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А.Сміт, А. Томпсон, Й. 

Шумпетер, а також українськими науковцями: М. Д. Білик, В. М. Геєць, С. В. 

Мочерний, С. Ф. Покропивний, Н. В. Чебанова, та інші. Однак на сучасній 

стадії розвитку української економіки, існує нагальна потреба у виявленні 

більш ефективного управління активами підприємств, що буде забезпечувати їх 

стабільний розвиток. Раціональне управління активами повинне покращити 

фінансову стабільність підприємств, виробити перспективну фінансову 

стратегію та забезпечити підвищення їхньої конкурентоспроможності. 

Метою даної наукової роботи є дослідження теоретичних аспектів 

використання та управління активами в перехідних умовах сучасної української 

економіки. 

Активи підприємства поділяються на оборотні та необоротні активи. 

Оборотні активи являють собою частину майна підприємства, яка втілена в 

матеріально-виробничих запасах, не закінчених розрахунках, залишках 

грошових коштів і фінансових вкладеннях [1]. 

Для оборотних активів як частини авансованого капіталу підприємств 

характерні такі відмінні ознаки:  

1. вони мають бути заздалегідь вкладені, тобто авансовані до 

отримання виручки від реалізації продукції;  

2. оборотні активи як ліквідні ресурси не втрачаються і не 

споживаються, але постійно повинні поновлюватися в господарському обігу; 

3. абсолютна потреба в оборотних активах залежить передусім від 

обсягу господарської діяльності, умов постачання та збуту. Недостатність їх 

або неефективне використання негативно впливає на фінансовий стан 

підприємства. 

До оборотних активів належать: виробничі запаси, незавершене 

виробництво; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 



233 

дебіторська заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська 

заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти в національній та 

іноземній валютах; інші оборотні активи [2]. 

Необоротні активи являють собою частину майна підприємства, яка 

багаторазово бере участь у процесі господарської діяльності і переносить свою 

вартість на готову продукцію шляхом нарахування амортизаційних 

відрахувань. 

До необоротних активів належать: нематеріальні активи, незавершене 

будівництво, основні засоби, довгострокова дебіторська заборгованість, 

відстрочені податкові активи, інші необоротні активи. 

Коваленко Л.О. дає таку класифікацію активів підприємства:  

1. Залежно від об’єкта фінансового управління:  

- необоротні активи: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові 

фінансові інвестиції, інші необоротні активи;  

- оборотні активи: запаси товарно-матеріальних цінностей; незавершене 

виробництво; дебіторська заборгованість; грошові активи; поточні фінансові 

інвестиції, інші оборотні активи.  

2. За речовою формою об’єкта інвестування:  

- реальні активи: до них належать матеріальні та нематеріальні активи; 

- фінансові активи;  

3. За строком отримання грошового потоку: 

- короткострокові;  

- довгострокові.  

4. За формою отримання доходів:  

- активи, що приносять дохід в явній формі – рентні платежі, проценти за 

облігаціями, дивіденди за акціями і т. ін.; 

- активи, що приносять дохід в прихованій формі (лише при продажу 

активів) – різниця цін купівлі-продажу, гудвіл і та. ін. 

5. За регулярністю отримання доходу:  

- з одноразовим доходом;  
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- з періодичним доходом; 
- з регулярним доходом. 
6. За ступенем ризику:  
- активи з гарантованим грошовим потоком (без ризикові); 
- активи з негарантованим грошовим потоком (ризикові).  
7. Залежно від рівня ліквідності:  
- високоліквідні;  
- середньо ліквідні;  
- низько ліквідні;  
- неліквідні [3]. 
Для виживання в ринковому середовищі кожне підприємство зобов’язане 

забезпечувати ефективне використання і прискорення оборотності активів, 

підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність і ліквідність 
балансу. 

За цих умов підприємству необхідно розробляти політику комплексного 
оперативного управління оборотними активами, що полягає: 

- у виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів 
з урахуванням специфіки діяльності підприємства; 

- визначенні величини і структури джерел фінансування оборотних 
активів. 

Розрізняють три типи політики комплексного оперативного управління 
оборотними активами:  

1) агресивну;  
2) консервативну;  
3) помірковану. 
Агресивна політика має такі ознаки: 
- підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність без обмежень 

збільшення обсягу оборотних активів; 
- підприємство накопичує запаси сировини, матеріалів і готової продукції в 

обсязі, збільшує дебіторську заборгованість і вільні залишки коштів на 
рахунках у банку. 
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Така діяльність підприємства передбачає збільшення частки оборотних 
активів у загальному обсязі майна до 50 % і більше, при цьому період їх 
оборотності сягає 90 днів. Агресивна політика не забезпечує, як правило, 
високої рентабельності активів і сприяє зниженню ризику технічної 
неплатоспроможності. Несприятливі зовнішні умови на товарному ринку 
можуть викликати зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності. 

При проведенні консервативної політики управління оборотними активами 
характерними ознаками є те, що підприємство стримує зростання поточних 
активів і прагне їх мінімізувати. У цій ситуації питома вага оборотних активів у 
загальному обсязі майна складає не більше 40 %, скорочується і період їх 
оборотності. Така політика проводиться підприємством в умовах достатньої 
визначеності. Тобто заздалегідь відомі умови й обсяги продажів, терміни 
надходження коштів і платежів, є необхідні товарно-матеріальні запаси, а 
терміни їх постачання заздалегідь визначено [6]. 

Консервативна політика управління оборотними активами будується в 
умовах стабільної фінансово-господарської діяльності підприємства, при цьому 
спостерігається висока рентабельність активів. Проте через непередбачені 
тенденції зміни кон’юнктури на товарному і фінансовому ринках можливі 
ризики високої технічної неплатоспроможності [4]. 

Поміркована політика управління оборотними активами підприємства 
займає проміжне положення, вона характеризується середнім рівнем 
рентабельності й оборотності активів. 

Основні етапи політики управління необоротними активами підприємства 
полягають в наступному: 

- аналіз операційних необоротних активів підприємства в попередньому 
періоді. Він проводиться з метою вивчення динаміки загального обсягу і 
структури необоротних активів, ступеня їх придатності, інтенсивності 
оновлення та ефективності використання; 

- оптимізація загального обсягу і складу необоротних активів 
підприємства. Розрахунки здійснюються з урахуванням виявлених у процесі 
аналізу можливих резервів підвищення продуктивного використання 
необоротних активів у майбутньому періоді; 
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- забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів підприємства. 

При цьому розраховується загальний обсяг активів, що підлягають оновленню в 

майбутньому періоді, встановлюються основні параметри і вартість оновлення 

різних груп активів; 

- забезпечення ефективного використання необоротних активів 

підприємства. Процедура полягає у розробці системи заходів, спрямованих на 

підвищення рентабельності і фондовіддачі необоротних активів; 

- формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування 

необоротних активів. Оновлення і приріст необоротних активів підприємства 

може фінансуватися за рахунок власних і позикових коштів. 

При управлінні оборотними активами необхідно комплексно оцінювати їх 

позитивні та негативні сторони порівняно з необоротними активами. 

Основне завдання управління необоротними активами полягає у 

забезпеченні своєчасного оновлення основних виробничих фондів та високої 

ефективності їх використання. Можливості оперативного управління 

необоротними активами незначні. І, навпаки, політика управління оборотними 

активами відзначається значною маневреністю, можливістю активного впливу 

на їх розмір, склад, структуру, оборотність, ліквідність та прибутковість [5]. 

До основних завдань управління оборотними активами належать:  

1. Забезпечення безперебійності виробничого процесу. Для реалізації 

цього завдання необхідно сформувати окремі види активів відповідно до 

обсягів господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного 

та фінансового циклів. Чим менша тривалість фінансового циклу, тим менше 

фінансових ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб 

підприємства (з урахуванням необхідності надання відстрочок платежів 

покупцям продукції для стимулювання збуту та можливості отримання 

відстрочок платежів з боку постачальників). Зменшити фінансовий цикл можна 

шляхом прискорення обороту виробничих запасів та дебіторської 

заборгованості і некритичного уповільнення оборотності кредиторської 

заборгованості підприємства постачальникам;  
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2. Прискорення оборотності загальної суми оборотних активів. Це 

завдання управління оборотними активами реалізовується шляхом збільшення 

частки активів з високою оборотністю і зменшення частки активів, що 

обертаються повільно; 

До активів з високою оборотністю можна віднести: 

- запаси сировини і матеріалів , за якими не створюються страхові резерви; 

- запаси готової продукції , що користується значним попитом 

- грошові кошти , які постійно перебувають у платіжному обороті. 

Активи з низькою оборотністю відповідно включають: 

- сезонні запаси сировини і матеріалів; 

- запаси готової продукції зі зниженням попитом; 

- довгострокову та короткострокову дебіторську заборгованість; 

- усі форми поточних фінансових інвестицій строком більше шести 

місяців; 

- неліквідні фінансові інструменти; 

3. Забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для 

підтримки платоспроможності підприємства за поточними фінансовими 

зобов’язаннями. Це управлінське завдання реалізується за допомогою 

постійного контролю за розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно 

ліквідній формі, а також шляхом забезпечення відповідної частини 

високоліквідних активів у вигляді поточних фінансових інвестицій та інших 

активів, які за необхідності можуть швидко трансформуватися у грошові 

кошти; 

4. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

Реалізувати це управлінське завдання можна шляхом своєчасного використання 

тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного 

портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству 

прямий дохід у формі процентів або дивідендів, розміщення коштів на депозит, 

відкриття контокорентних рахунків у банку. З метою максимізації 

прибутковості оборотних активів необхідно оптимально поєднувати активи, що 

дають прямий дохід, і ті активи, які такого доходу не приносять; 
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5. Мінімізація ризиків і втрат, пов’язаних з формуванням і 

використанням оборотних активів. Всі види оборотних активів тією чи іншою 

мірою пов’язані з ризиком втрати. Так, грошовим активам в основному 

властивий ризик інфляційних втрат; поточним фінансовим інвестиціям – ризик 

втрати частини доходу у зв’язку з несприятливою кон’юнктурою фінансового 

ринку, а також ризик інфляційних втрат; дебіторській заборгованості – ризик 

неповернення або несвоєчасного повернення, а також ризик інфляційних втрат; 

запасам товарно-матеріальних цінностей – ризик втрати від форс-мажору і 

природного убутку та ін. Тому політика управління оборотними активами має 

бути направлена на мінімізацію ризику їх втрат на підприємстві, особливо в 

умовах дії інфляційних факторів [5]. Крім того, необхідно враховувати ризики 

формування оборотних активів та їх можливі негативні наслідки: 

- недостатність грошових коштів може призвести до перебоїв у 

виробничому процесі, невиконання зобов’язань, втрат можливого прибутку; 

- недостатність виробничих запасів спричинює перебої у виробництві, 

зайві витрати, недоотримання реалізаційного доходу; 

- наявність зайвих оборотних активів спричинює зайві витрати на 

фінансування, і мобілізацію фінансових ресурсів, недоотримання частини 

доходу і прибутку. 

Отже, активи підприємства є його ресурсами та поділяються на оборотні та 

необоротні , загальною інформаційною базою в управлінні активами є баланс 

підприємства і передусім його актив. Активи визначаються і відображаються в 

балансі у грошовому виразі з використанням певної бази оцінки. Основним 

завданням управління оборотними та необоротними активами підприємства 

полягає у своєчасному оновленню виробничих фондів, впливу на їх розмір, 

склад, структуру та прибутковість. 
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Розглянуто стан машинобудівної галузі України в умовах високої конкуренції. 

Здійснено оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств. 

Виокремлено чинники гальмування розвитку промисловості України та 

запропоновано шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
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машинобудування, теорія ефективної конкуренції. 

Договір України з ЄС про Асоціацію та закриття традиційних ринків збуту 

актуалізує питання конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

зовнішніх ринках в цілому та продукції машинобудування зокрема. 

Машинобудування галузь промисловості із найбільш позитивним впливом на 
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інші підгалузі, оскільки формує основу для ефективної господарської 

діяльності інших секторів економіки, за рахунок забезпечення їх машинами, 

обладнанням та інструментами, які в свою чергу перетворюються в основні 

фонди підприємств.  Рівень розвитку наукоємного машинобудування 

позначається на забезпеченні конкурентоспроможності економіки країни, 

зростання ВВП, підвищення якості життя населення. В цьому зв’язку створення 

нових та посилення існуючих конкурентних переваг машинобудівних галузей 

промисловості надає аналогічні конкурентні переваги всій економіці будь-якої 

країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дослідження чинників, 

оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх 

ринках висвітлювали в своїх працях як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед 

закордонних дослідників проблем конкурентоспроможності чільне місце 

посідають: Адізіс, Р. Ассель, Ф. Котлер, Р. А. Фатхутдінов та інші. Значну 

цінність мають наукові дослідження таких українських науковців: 

К.О. Латишевої, М.В. Мальчика, С.М. Ілляшенка, О.Л. Загорянської. Однак, 

зважаючи на постійну динаміку та зміни у машинобудуванні, та постійне 

виникнення нових проблем, залишаються невирішеними питання сучасного 

стану конкурентоспроможності  машинобудівних підприємств України та 

факторів, що призвели до цього. 

Мета статті дослідити міжнародну конкурентоспроможність українських 

підприємств машинобудівного комплексу в умовах євроінтеграції України, 

визначення подальших перспективи та напрямів розвитку вітчизняного 

машинобудування у сучасних суспільно-політичних умовах господарювання. 

Конкурентоспроможність машинобудівної галузі є основною запорукою 

ефективної економіки будь-якої держави. У сучасному жорсткому 

конкурентному середовищі українські підприємства можуть успішно діяти 

завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Сталу 

економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і 

практика поєднує з поняттям конкурентоспроможності продукції. 



241 

Конкурентоспроможність продукції – це її переваги на ринку, що 

забезпечуються привабливими для споживача властивостями, порівняно 

низькою ціною та експлуатаційними витратами, оптимальним поєднанням 

параметрів ціна-якість, відповідністю умовам даного ринку, часу продаж і 

перевагам споживача, а також відмінністю в кращу сторону її основних 

характеристик від аналогічних на ринку [3]. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства відображає 

можливість ефективної виробничо-господарської діяльності в умовах 

глобального конкурентного ринку. Це забезпечується всім комплексом наявних 

у підприємства ресурсів. Виробництво та реалізація конкурентоспроможних 

товарів і послуг є узагальнюючим показником життєздатності підприємства, 

його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, 

науково-технологічний та трудовий потенціал.   

Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації 

конкурентних переваг є перш за все технологічна відсталість вітчизняних 

компаній та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській державі. У 

більшості випадків українська продукція виявляється 

неконкурентоспроможною внаслідок відсутності відповідних сертифікатів 

якості або використання таких систем. 

Пріоритетною умовою успішності прийняття управлінських рішень щодо 

посилення конкурентних позицій продукції на ринках збуту стає об’єктивна і 

своєчасна кількісна оцінка конкурентоспроможності продукції, без якої заходи, 

передбачені для підтримки належної конкурентоспроможності, залишаться 

тільки бажанням, оскільки відсутня об'єктивна основа визначення їх реального 

рівня. 

У розвинутих країнах машинобудування належить до найважливіших 

галузей промисловості та є пріоритетною, бо має вплив на ефективність та 

продуктивність всіх сфер економічної діяльності країни. Постійний розвиток 

машинобудівного комплексу забезпечує рентабельність та конкурентоздатність 
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товарів та послуг на ринку, зростання матеріального та інтелектуального рівня 

населення, що сприяє підвищенню рівня розвитку економіки окремих регіонів 

та, зокрема, держави. Як наслідок, в розвинутих країнах виробляється близько 

80% машинобудівної продукції. Серед абсолютних лідерів у машинобудівному 

виробництві США, Китай, Японія, Німеччина. 

Лідирують також Франція, Великобританія, Італія, Канада, Корея. Ці 

країни здатні самостійно виробляти практично усі види машин, обладнання і 

металовиробів. Деякі країни Східної і Західної Європи, Бразилія, Індія, 

Сінгапур випускають лише окремі види машинобудівної продукції, хоч і на 

досить високому рівні. У цій групі до початку 90-х років минулого століття 

фактично перебула і Україна. Станом на 1990 рік машинобудування було 

провідною галуззю її економіки. Кількість працівників, зайнятих у галузі, 

становила близько 28% від загальної кількості працюючих у країні. В 1990 році 

частка продукції машинобудування становила 32% ВВП. Однак на сьогодні 

зменшення масштабів вітчизняного машинобудування йде паралельно з його 

науково-технічною деградацією. Наукові дослідження та дослідно-

конструкторські роботи у вітчизняному машинобудуванні фактично не 

ведуться. Щорічно на НДДКР у галузі машинобудування в США витрачається в 

середньому 2-2,5% від ВВП, в країнах Євросоюзу – 3% ВВП, а в Україні – 

менше 0,1% ВВП. Промисловий пріоритет змістився від випуску складних 

станків і агрегатів до виробництва продукції нижчих рівнів [8]. 

Аналіз статистичних даних розвитку машинобудування України у 2013-

2017 роках показав (наведено у таблиці 1), що з 2014 року спостерігається 

поступове збільшення показників. Як видно з таблиці 1 об’єм виробництва у 

2017 році у порівнянні з 2014 роком виріс на 28,4%. Що цілком пропорційно 

пов’язано із переорієнтацією на нові зовнішні ринки збуту та їх вимоги до 

продукції.  
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Таблиця 1 – Індекси обсягів продукції машинобудування за 2012-2017 

роки [5] 

Роки Індекси обсягів продукції машинобудування у відсотках до 
попереднього року 

2012 96,7 
2013 86,4 
2014 79,4 
2015 85,9 
2016 102,0 
2017 107,9 

 

Виділяємо основні напрямки та причини цих змін: з 2012 року 

спостерігаємо, що становище машинобудівної галузі погіршується - цьому 

причиною є, насамперед, політичні події. Сучасними військовими діями на 

сході України було зруйновано значну кількість не лише машинобудівних 

підприємств, а й промислових взагалі. Рештки підприємств зазнали 

мародерства. Це дуже вагома втрата для вітчизняної економіки в цілому, для 

машинобудівної галузі зокрема, адже саме у цих регіонах було зосереджено 

більшість промислових підприємств. Але починаючи з 2016 року помічаємо 

стабільне зростання індексу, що пов’язано з адаптацією машинобудівних 

підприємств, поступовий перехід на нові стандарти якості та модернізація 

устаткування. 

За дослідженнями Іваненка К.В[2], частка експорту товарів інформаційно- 

комунікаційних технологій у загальному обсязі експорту промислових 

підприємств України складає лише 1,1%. Загальна частка експорту продукції 

підприємств високотехно-логічних та наукоємних галузей – 6%. Аналогічний 

показник для країн ЄС складає 15,7%, США – 18%, Росії – 8%. Світовими 

лідерами за цим показником виступають Філіппіни (49%), Сінгапур (45%), 

Малайзія (44%), Казахстан (30%), Китай (26%), Корея (26%), тобто країни 

Східної та Південно-Східної Азії, де наразі сконцентровано значні виробничі 

потужності [2]. Ці дані свідчать про поступову втрату конкурентоспроможності 

машинобудівними підприємствами і недостатню розвиненість експортного 

потенціалу підприємств високотехнологічних галузей промисловості України. 
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Підтвердженням даного дослідження може слугувати (табл. 2), де ми ясно 

бачимо, що тільки за січень 2018 року імпорт продукції машинобудування 

перевищує експорт у два рази, хоча експорт у порівнянні до того ж періоду 

2017 року збільшився більше, ніж експорт, але до загального обсягу показник 

імпорту значно більший за показники експорту. 

Надзвичайно важливим аспектом того, як вітчизняні підприємства 

сприймаються іноземними контрагентами, є позиціонування України в 

міжнародних рейтингах. Так, Україна знаходиться на 81-е місці в рейтингу 

конкурентоспроможності, що розраховується Всесвітнім економічним форумом 

(ВЕФ), йдеться в Глобальному огляді конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Report) за 2017-2018 рр.[8]. За простотою ведення бізнесу 

(World Bank Doing Business) у 2018 році Україна посіла 76 місце з 190. У 2017 

році за глобальним інноваційним індексом − 80 місце серед 190 країн [1]. 

Таблиця 2 – Показники зовнішньої торгівлі продукцією 

машинобудування у січні 2018 року [5] 
Експорт Імпорт 

млн. дол. 

США 

у % до 

січня       

2017 

у % до 

загального 

обсягу 

млн. дол. 

США 

у % до 

січня        

2017 

у % до 

загального 

обсягу 

360,9 145,6  9,7 771,4  129,5 19,2 

 

Отже, дана оцінка України за міжнародними рейтингами свідчить про 

низький рівень конкурентоспроможності нашої держави на світових ринках, що 

спричиняє певну недовіру до вітчизняних підприємств з боку іноземних 

контрагентів. У свою чергу, така недовіра ускладнює співпрацю вітчизняних 

підприємств з іноземними партнерами при їх виході на ринки відповідних 

країн. Щодо стадії формування конкурентоспроможності Україна перебуває 

тільки на етапі переходу від факторної орієнтації до орієнтації на ефективність. 

У таких умовах вітчизняним машинобудівним підприємствам доводиться 

важко. Однак, ситуація далеко не критична. Наявний технологічний потенціал 
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низки підприємств цілком достатній для успішної роботи. Машинобудівні 

підприємства зараз обирають шлях спеціалізації на виготовленні певних видів 

обладнання. Вітчизняне машинобудування може скласти ефективну 

конкуренцію іноземним підприємствам як за ціною, так і за якістю. Крім того, 

багато вітчизняних виробників діють на умовах субпідряду в іноземних 

компаній.  

Провідні європейські виробники охоче розміщують замовлення на 

виготовлення певного обладнання (як правило, енерго- і трудомісткого) на 

українських машинобудівних підприємствах [4]. Проведений аналіз виявив 

низку проблем і недоліків у процесі діяльності українського машинобудівного 

підприємства, які потребують термінового вирішення. 

На нашу думку, для підвищення рівня конкурентоспроможності варто 

забезпечити реалізацію наступних заходів: 

1. Створення відділу контролінгу для вирішення складних 

короткострокових і довгострокових завдань. 

2. Вихід на нові перспективні ринку збуту (країни Азії, Латинської 

Америки). 

3. Застосування найбільш ефективних методів просування продукції 

(реклама, виставки). 

4. Політика надання високоякісного післяпродажного обслуговування та 

інжинірингових послуг. 

5. Підвищення рівня автоматизації виробництва. 

6. Застосування інноваційних технологій, розробок, поглиблення співпраці 

з науково-дослідними інститутами. 

7. Модернізація продукції, розширення асортименту. 

Висновки. На підставі здійсненого дослідження можна стверджувати, що 
промислове виробництво в Україні має низку проблем, які потребують 
вирішення. Не зважаючи на цілу низку негативних як зовнішніх, так і 
внутрішніх факторів: застаріле обладнання, несприятлива економічна і 
політична обстановка та інші, за останні два роки індекси обсягів продукції 
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машинобудування значно збільшилися, що говорить про адаптацію та 
реструктуризацію підприємств. Проведене оцінювання 
конкурентоспроможності шляхом використання теорії ефективної конкуренції 
надало змогу повною мірою охопити найбільш важливі оцінки виробничо-
комерційної діяльності досліджуваних підприємств: ефективність виробничої 
діяльності, організації збуту та просування товарів, фінансовий стан. Отримані 
інтегральні значення для вітчизняного підприємства свідчать про нестійку 

позицію на ринку енергетичного машинобудування світу. Запропоновані 
напрями підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності у випадку їх 
успішної реалізації надають можливість вийти на новий рівень розвитку як 
підприємству, так і галузі України в цілому. 

Напрямом подальших досліджень є аналіз і обґрунтування рекомендацій 
щодо підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках, 
дослідження досвіду провідних країн у даній галузі та можливості його 
застосування на сучасному етапі розвитку економіки України. 
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підприємства. Сформовано систему бюджетування з метою фінансового 

управління підприємством мінімальної конфігурації. 
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Потреба в інформації для управління фінансовою діяльністю підприємства 
постійна, оскільки ефективне управління неможливе без належного 
інформаційного забезпечення. Адже, в сфері управління фінансовою діяльністю 
підприємства постійно виникає необхідність рішення завдань, пов’язаних з 
формуванням і ефективним використанням їх інформаційних ресурсів. 
Сьогодення свідчить, що інформація стає важливим чинником виробництва, що 
залучає до обігу значну частину матеріальних ресурсів. 

Метою статті є дослідження концептуальних засад інформаційного 
забезпечення управління фінансовою діяльністю торговельного підприємства у 
процесі трансформації економічного розвитку. 

Теоретичним і практичним аспектам управління фінансовою діяльністю 
торговельного підприємства присвятили свої дослідження такі вчені-
економісти, як Д. Гаврилов [1], І. Гордієнкo, О. Матвієнко, О. Кульганік, 
В. Зінченко, І. Ситник, М. Денисенко, М. Цивін, М. Черненко та інші. 

Сутність фінансової діяльності визначається як грошові відносини, які 
виникають між підприємством і банками, страховими компаніями, 
постачальниками, покупцями, державними органами, працівниками 
підприємства та ін. Тобто, це діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу 
вкладеного капіталу та запозичень суб’єкта господарювання. 

Аналітичні дані фінансової діяльності великих і середніх державних 
підприємств України в 2017 році до оподаткування склали 153,218 млрд грн 
(94,039 млрд грн в 2016 році). За оцінками Державної служби статистики, 
прибуток склав 457,3 млрд або 136,2 % порівняно з 2016 роком, збитки - 
304,1 млрд (або 125,8 %). Частка збиткових підприємств у 2017 році склала 
25,8 % (24,2% в 2016 р.). 

Посилення ролі інформаційного забезпечення в управлінні фінансовою 
діяльністю підприємств викликає необхідність його вдосконалення за такими 
основними напрямами: 

- використання сучасних комунікаційних засобів та можливостей 
електронних ринків продуктів і послуг; 

- збільшення частки інвестицій в інформаційні технології, які дозволяють 
будь-якому підприємству підвищувати ефективність діяльності; 
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- розширення сектора інформаційних продуктів і послуг для підприємства, 
що обумовлено зниженням вартості інформаційного забезпечення [4, с. 197]. 

Згідно НП(С)БО 1 на підприємстві виділяють звичайну діяльність, до якої 
відносять фінансову, інвестиційну та операційну. Ці види діяльностей за своїми 
операціями мають місце відображення у формах фінансової звітності 
підприємства, зокрема, у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)», формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим 
методом)» та формі № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 
методом)».  

Згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух 
грошових коштів» до грошових потоків від фінансової діяльності включають:  

а) надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів 
власного капіталу;  

б) виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу раніше 
випущених акцій суб'єкта господарювання;  

в) надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових 
зобов'язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших короткострокових 
або довгострокових позик;  

г) виплати грошових коштів для погашення позик;  
ґ) виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої 

заборгованості, пов’язаної з фінансовою орендою [2]. 
Враховуючи концептуальні засади інформаційного забезпечення 

виокремимо основні завдання фінансової діяльності, які виникають у процесі 
функціонування підприємства на таких етапах господарського процесу, як: 
постачання, виробництво, реалізація, оцінка фінансових результатів (рис. 1) [1]. 

Кожне завдання фінансової діяльності є досить важливим та доречним, 
тому розглядається в процесі реалізації та оцінки фінансових результатів. Крім 
того, основне завдання полягає у мобілізації власного та залученого капіталу 
для фінансування підприємства та забезпечення його необхідними ресурсами 
[1]. 

На сьогоднішній день існує безліч незалежних, як зовнішніх, так і 
внутрішніх факторів, що чинять вплив на діяльність та результативність 
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підприємства. Такі фактори важко піддаються кількісній оцінці, проте 
ймовірнісне їх прогнозування є можливим і необхідним. Зазначені обставини 
значно підвищують роль бюджетування в організації діяльності та управлінні 
підприємством. 

Бюджетування можна охарактеризувати як процес організації управління 
фінансово-господарською діяльністю суб`єктів господарювання, що базується 
на розробці бюджетів у розрізі центрів відповідальності, чи напрямків 
діяльності, організації контролю за їх виконанням, аналізу відхилень від 
бюджетних показників та регулюванні на цій основі господарської діяльності з 
метою узгодження і досягнення намічених результатів на всіх рівнях 
управління. Бюджетування можна представити як систему фінансового 
управління підприємством мінімальної конфігурації (рис. 1). Базовою ланкою 
бюджетування на підприємстві є операційні бюджети, які трансформують та 
формалізують кількісні показники у вартісні й характеризують перспективні 
надходження і використання фінансових ресурсів підприємства.  

 
Рисунок 1 - Система фінансового управління підприємством мінімальної 
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Основна частина операційних бюджетів прямо чи опосередковано впливає 

на кінцеві показники, й перш за все показники доходів, витрат та ефективності 

діяльності на кожному етапі фінансово-господарських процесів і структурних 

підрозділів підприємства [3, с. 7]. 

На підставі операційних бюджетів розробляються основні та фінансові 

бюджети, в яких відображується і формалізується вплив прийнятих рішень у 

виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його 

активи, фінансові ресурси й фінансову стійкість протягом бюджетного періоду. 

В інвестиційному бюджеті формалізуються питання оновлення та вибуття 

основних засобів, будь-яких інших довгострокових вкладень ресурсів 

підприємства, що й становить основу інвестиційного циклу.  З метою 

вдосконалення системи фінансового управління з використанням 

бюджетування є вагомим в частині операційних бюджетів підприємств 

аналітичними бюджетами, тобто такими, в яких на операційному рівні 

подається кластер інформації про ефективність виробничої та комерційної 

діяльності. 

Таким чином, успішному зростанню фінансового потенціалу вітчизняних 

підприємств має сприяти чітка законодавча база та інформаційна підтримка. 

Ефективне управління фінансовою діяльністю підприємств неможливе без 

адекватного сучасній економіці інформаційного забезпечення, оскільки 

інформація є невід’ємною частиною процесу прийняття управлінських рішень і 

оцінки результатів їх реалізації. Визначальною передумовою удосконалення 

інформаційного забезпечення є приведення у відповідність встановленим 

вимогам якості: повнота, оперативність, достовірність, гнучкість, надійність, 

корисність, універсальність. Механізм управління фінансовою діяльністю 

підприємства спирається на інформаційну базу, яка об’єднує інформацію, що 

надходить за результатами дії різних методів цього механізму: планування, 

обліку, аналізу, контролю, прогнозування. 
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Здатність до постійних інновацій є однією з основних умов успіху 

підприємства в конкурентній боротьбі. Це вміння підприємства розробляти і 

впроваджувати на ринок нові товари (товари ринкової новизни). 

Особливістю інноваційного типу розвитку (англ. Innovation model of 

development) є перенесення акценту на застосування принципово нових 

прогресивних технологій, випуск високотехнологічної продукції, оперативні 

управлінські рішення в інноваційній діяльності, пов’язані як з мікро-, так і з 

макроекономічними процесами розвитку — проведення політики 

ресурсозбереження, створення технопарків, сервізації економіки. Нова модель 

розвитку економіки стала функціонувати через об’єктивні зміни в суспільному 

економічному розвитку. Важливу роль в житті населення стали відігравати 

галузі, що базуються на так званих «високих технологіях», а також галузі, що 

безпосередньо задовольняють потреби людей.  

Цим обумовлена актуальність теми статті. 

Метою статті є вирішення проблеми забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства в сучасних умовах недостатності фінансових ресурсів. 

З цією метою в статті вирішуються наступні завдання: 

- визначається сутність категорії «інновація»; 

- визначається сутність категорії «інноваційний розвиток»; 

- обґрунтовується використання нової техніки, технологічних процесів 

виробництва; 

- обґрунтовується впровадження продукції з новими властивостями; 

- обґрунтовується використання нової сировини; 

- обґрунтовується поява нових ринків збуту. 

Характеристикою інноваційного розвитку підприємства є переорієнтація 

виробництва не на масового споживача, а на певні потреби окремих індивідів 

[5]. Чисельність малих та середніх підприємств,  які можуть швидко 

адаптуватися до вимог зовнішнього середовища, зростає високими темпами. 

Модернізація життя людей призводить до зростання вимог до якості і 

різноманітності товарів та послуг. Отже, суспільство, стає більш відкритим до 

інновацій як засобу досягнення необхідного розмаїття. 
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Таким чином, відбувається переоцінка людського фактору в економіці: 

зростає роль людей, що володіють знаннями і є носіями нововведень в сфері 

організаційної, науково-технічної та екологічної культури. Сучасна модель 

економічного зростання, що базується на інноваційному типі розвитку, 

передбачає зміну самого поняття науково-технічного прогресу і науково-

технічного розвитку. Мають місце такі суспільні пріоритети як добробут, 

інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих та 

інформаційних технологій, екологічність. Ця модель потребує ефективного 

стимулювання інновацій, нової фінансово-кредитної політики,  розвитку 

наукомістких та скорочення природоексплуатуючих галузей — на макрорівні; 

зміни типу підприємницької діяльності, активного залучення до виробництва 

малого та середнього приватного бізнесу — на мікрорівні. 

Під терміном «інновація», який походить від англ. «innovation» та означає 

нововведення, розуміється активне  використання нововведень у вигляді 

сучасних технологій, видів продукції і послуг, нових форм організації 

виробництва і праці, обслуговування і управління [6]. 

Поняттям «нововведення» та «інновація» часто надають однаковий зміст, 

хоча між ними є й відмінності. Нововведення - новий метод, винахід, нове 

явище. Поняття «нововведення» означає процес використання нововведення 

[1] . З часу прийняття до поширення нововведення відтворюється  нова якість, 

що й є передумовою створення нововведення (інновації). Період часу між 

появою нововведення і втіленням його в інновацію називається інноваційним 

лагом. 

 Економічний термін  «інновації» було введено у науковий обіг 

австрійським економістом Й. Шумпетером. Він вперше розглянув питання 

нових комбінацій виробничих факторів і виділив п'ять змін у розвитку 

інновацій [2]: 

- використання нової техніки, технологічних процесів виробництва; 

- впровадження продукції з новими властивостями; 

- використання нової сировини; 

- поява нових ринків збуту. 
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Згідно міжнародних стандартів інновація вважається кінцевим результатом 

інноваційної діяльності, наприклад, новим продуктом, впровадженим на ринку,  

новим або удосконаленим технологічним процесом,  що використовується в 

практичній діяльності, або в новим підходом до соціальних послуг. Чітко 

характеризує різноманітність цього поняття його девіз - «нове і інше» . 

Наприклад, інновація в сфері послуг - це нововведення в самій послузі, в її 

виробництві, наданні та споживанні, поведінці працівників. Нововведення 

далеко не завжди базується на винаходах та відкриттях. Буває,що вони 

грунтуються на ідеях. Прикладом цього є поява застібок типу «блискавка», 

кулькових авторучок, балончиків з аерозолями, кілець на банках з 

прохолодними напоями і багато іншого. Інновація не обов'язково повинна бути 

технічною і взагалі чимось матеріальним [3]. Небагато технічних інновацій 

можуть змагатися в своєму впливі з такою ідеєю, як продаж в розстрочку. 

Використання цієї ідеї буквально змінює економіку. Інновація - це нова 

цінність для споживача, вона повинна відповідати потребам і бажанням 

споживачів. Отже, без сумніву, властивостями інновації є їх новизна, 

економічна обґрунтованість і вона обов'язково повинна відповідати запитам 

споживачів. А от особливістю систематичної  інновації є цілеспрямований 

пошук змін і в систематичний аналіз тих можливостей, які ці зміни можуть дати 

для успішної діяльності підприємства. 

Також, інноваційний розвиток підприємства тісно пов’язаний із поняттям 

«інноваційний менеджмент». 

Інноваційний менеджмент – це процес стимулювання та ефективного 

керування інноваційними процесами на макро-і мікрорівнях. Різниця між  

традиційним менеджментом та інноваційним полягає в нестабільності 

внутрішніх і зовнішніх умов організації, високому ступені невизначеності і 

ризиків, тому в даній області розробляються особливі підходи і методи 

прийняття управлінських рішень. 

Щодо змісту поняття «інноваційний розвиток підприємства», відзначимо, 

що будь-яке наукове поняття ґрунтується на основних положеннях теорій, що 
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характеризують різні підходи до окресленого явища. Як показав аналіз теорій 

інноваційного розвитку об’єктивною основою глобальних радикальних змін, 

що відбулися на рубежі ХХ–ХХІ ст. у всіх сферах суспільного життя, є 

прискорення науково-технологічного прогресу та активізація інноваційної 

діяльності [12]. НТП як фактор економічного розвитку розглядався практично 

всіма економічними школами, серед яких слід зазначити класичну і 

неокласичну економічну теорію, маржиналізм, кейнсіанство, неокейнсіанство, 

інституціоналізм, концепції науково-технічного прогресу і неотехнологічні 

теорії. Усі ці теорії у 80-х роках ХХ століття дозволили сформувати сучасний 

науковий напрямок – інноватика.  

Таким чином, при дослідженні розуміння поняття «інноваційний  розвиток 

підприємства» були враховані підходи різних економічних теорій. Саме вони, з 

нашої точки зору, в найбільшій мірі визначають саме якісну природу 

інноваційного розвитку. 

За даними аналізу теоретичного підґрунтя визначення сутнісного 

розуміння поняття «інноваційний розвиток підприємства» на основі базових 

теорій інноватики було виявлено, що кожна з окреслених теорій інноватики з 

різних аспектів характеризує інноваційний розвиток підприємства та визначає 

основні фактори впливу на цей процес. 

Новітні теорії інноваційного розвитку [9] ставлять акцент на таких 

аспектах, як прагнення людей до накопичення знань та залежність 

економічного зростання країни від інноваційної активності підприємницьких 

структур. 

Інновації є основою економічного розвитку, і це обґрунтовано у сучасних 

теоріях інноваційного розвитку. Застосування основних положень теорії 

дифузії (поширення) інновацій відображено у таких наукових розробках [7]: 

1. Модель «дифузії нововведень» Т. Хегерстранда. 

2. Схема «просторової дифузії» П. Хаггета, в основі якої лежить 

твердження, що зміни в більшості випадків не настають одночасно у всіх 

точках, а починаються у невеликій кількості місць, від яких поширюються до 

інших. 
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3. Теорія Е. Роджерса, яка включає процес ухвалення рішення щодо 

використання інновації, індивідуальну сприйнятливість інновацій, норму та 

властивості сприйняття. 

Наведені теорії показують особливості просторового та часового 

розповсюдження інноваційних змін від інноваційного осередку до інноваційної 

діяльності на певному підприємстві. Це характеризує його інноваційний 

розвиток в поєднанні з умовами, які надають можливості такого 

розповсюдження та окреслюють ступінь сприятливості на підприємстві до 

інноваційних дій. 

Основними етапами інноваційного процесу є [9]:  

1. Ініціація - виявлення та аналіз проблеми, вибір цілі інновації, постановка 

завдання, переконання членів організації в необхідності нововведення.  

2. Збирання інформації про можливі нововведення - пошук інформації 

щодо способів розв'язання схожих проблем, виявлення варіантів інноваційних 

рішень (власна розробка, франчайзинг, лізинг тощо).  

3. Маркетинг інновації - вивчається попит на новий продукт або операцію, 

визначається кількість або обсяг їх випуску, якщо вони лімітуються, 

визначаються споживчі якості і товарні характеристики. 

4. Оцінювання інноваційних проектів за критеріями здійснимості та 

економічної доцільності - конструкторське і технологічне розроблення 

інноваційних проектів; аналіз інституціональних умов реалізації задуму і 

супроводжувальних витрат, їх зіставлення з фінансовими можливостями; 

оцінювання прогнозованих результатів упровадження кожного проекту; вибір 

інноваційного проекту. Рішення про доцільність упровадження відібраного 

інноваційного проекту; ухвалення рішення вищим керівництвом.  

5. Впровадження нововведення - планування та організація процесу 

виробництва чи застосування нововведення; пробне впровадження; повне 

впровадження; використання.  

6. Планування та організація процесу виробництва чи застосування 

нововведення; пробне впровадження; повне впровадження. 
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7. Дифузія інновації - поширення освоєної інновації в нових регіонах і 

новій фінансово-економічній ситуації. Це процес, завдяки якому нововведення 

передається по комунікаційних каналах між членами соціальної системи у часі. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку підприємств необхідне 

обґрунтування не тільки стратегiчних напрямів діяльності органiзацій як 

соцiально-економічних систем а й структурний діапазон бiзнесової діяльності. 

Інноваційна стратегія являє собою модель розвитку пiдприємства, що робить в 

конкурентній боротьбі ставку на нововведення. Для здiйснення ефективного 

управління здійсненням інновацій потрібно зробити кілька кроків: визначення 

типу стратегії, аналiз стану зовнішнього середовища, аналіз та використання 

можливостей, якi виникають в зовнішньому середовищі на підприємстві, 

розгляд наявних ресурсів та їх достатність для здійснення обраної стратегії, а 

при їх нестачі – варіант залучення ресурсів ззовні.  
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Активні інтеграційні процеси нашої держави вимагають освоєння нових 

підходів до ефективного управління економікою на усіх її рівнях. Особливо 

гостро постає проблема у створенні механізмів управління активами, які б 

відповідали сучасним умовам господарювання та забезпечували ліквідність та 

платоспроможність. Важливим елементом системи управління активами є 

механізм управління оборотними активами, оскільки вони в процесі здійснення 

ефективної діяльності здатні перетворюватись на грошові кошти. Розробка 

досконалого механізму управління оборотними активами та дієве застосування 

його на практиці є досить актуальною проблемою на даний момент, оскільки це 

дасть змогу підтримати оптимальний рівень ліквідності, забезпечити 

оперативність виробничого і фінансового циклу, дасть змогу забезпечити 

високий рівень платоспроможності та фінансової стійкості. Все це зумовлює 

актуальність проведення аналізу використання активів і підвищує роль такого 

аналізу в економічному процесі. 

Проблемою управління оборотними активами  займалися такі науковці, як: 

О. Я. Базілінська, Л. О. Бетехтіна, І. А. Бланк, І. М. Бубняк, Н. О. Власова,              

Т. А. Демченко, Н. Б. Ермасова, В. В. Ковалев, Л. О. Коваленко,                 

Е. В. Нашкерська, П. Л. Носов, В. К. Орлова , І. С. Чухно, В. М. Шелудько та 

інші. Проте, оборотні активи, будучи одним з найважливіших показників, які 

характеризують фінансовий стан підприємства, потребують більшої уваги в 

теоретичному плані, зокрема дослідження нових методів та форм управління 

оборотних активів. 

Метою даної наукової роботи є обґрунтування методів та форм управління 

активами підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Суб’єкти господарювання в процесі здійснення  основної діяльності має у 

своєму розпорядженню різні види майна, які виражені в матеріальні та 

нематеріальних формах. За економічним тлумаченням майно підприємства є 

його активами. Активи становлять собою ресурси, що контролюються 

підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.  
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Важливою складовою активів підприємства є оборотні активи. Тобто ті 

активи, без яких не можлива господарська діяльність підприємства. Оборотні 

активи використовуються підприємством щоденно: закупівля сировини, 

матеріалів, інших виробничих запасів, використання їх у виробничому процесі, 

відвантаження покупцям готової продукції, здійснення грошових розрахунків із 

контрагентами.  

В економічні літературі не існує одного визначення «оборотні активи». 

Кожен із науковців трактує зміст поняття «оборотні активи» на свій лад, Це 

проявляється у класифікації та у підходах до розуміння та формування моделей 

аналізу й управління оборотними активами. 

Розглянемо детальніше трактування поняття «оборотні активи». 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» визначає, що «Оборотні активи – це гроші та їх 

еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу» [4]. 

В наукових дослідження В. М. Шелудько дає визначення оборотних 

активів,  як активів, що обслуговують господарський процес і забезпечують 

його неперервність [7, с. 143]. 

У свою чергу професор Н. О. Власова визначає сутність оборотних активів, 

як сукупність матеріальних і грошових цінностей, що обслуговують поточний 

господарський процес підприємства, які перебувають у постійному кругообігу 

й у повному обсязі переносять свою вартість на товари (роботи, послуги), що 

реалізують, протягом одного операційного циклу, з метою одержання 

економічної вигоди (прибутку) [3, с. 85]. 

У наукових працях О. Я. Базілінської  під поняттям «оборотні активи» 

розуміються активи, що за умови нормальної господарської діяльності 

підприємства змінюють свою матеріально-речову форму за відносно короткий 

термін (менше року) [1, с. 16]. 

Професор Л. О. Лігоненко розуміє оборотні активи, як сукупність 
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економічних ресурсів підприємства, що перебувають у постійному кругообігу, 

змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу 

(одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість 

виготовленої продукції. 

В. В. Ковальов під оборотними активами розуміє активи, що 

використовуються в процесі виробництва протягом звичайного операційного 

циклу і  повністю переносять свою вартість на виготовлену продукції. 

Професор І. О. Бланк під оборотними активами має на увазі систему 

майнових цінностей які є основою виробничо-комерційної діяльності та 

повністю споживаються протягом одного виробничо-комерційного циклу 

[2, с. 57]. 

Отже, проаналізувавши наукові роботи різних авторів, можна сказати, що  

оборотні активи – це сукупність матеріальних активів і грошових коштів, які 

перебувають у постійному кругообігу з метою забезпечення безперервності 

виробничого процесу та ліквідності підприємства, змінюючи свою матеріальну 

форму протягом одного операційного циклу. 

Проаналізувавши тлумачення оборотних активів, було виявлено, що їх 

можна класифікувати на різні групи відповідно до певних класифікаційних 

ознак. На сьогоднішній день, в економічні літературі немає єдиної класифікації 

оборотних активів. Тож вважаємо за доцільне розглянути різні класифікації 

різних авторів. Відповідно кожен автор виділяє певні підходи до класифікації. 

Розглянемо види оборотних активів, які виділяють сучасні науковці. 

Так, науковець Н. Б. Ярошевич класифікує оборотні активи за трьома 

ознаками [9, с. 105]: 

1. Залежно від їх участі в кругообігу коштів: 

- оборотні виробничі фонди 

- фонди обігу; 

2. За методами планування, принципами організації та регулювання: 

- нормовані; 

- ненормовані. 

3. За джерелами формування: 
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- власні та прирівняні до власних; 

- залучені; 

- інші. 

З позицій фінансового менеджменту професор І. О. Бланк виділяє 

класифікацію оборотних активів за наступними ознаками: 

1. За характером фінансових джерел формування: 

- валові оборотні активи; 

- чисті оборотні активи; 

- власні оборотні активи. 

2. За видами: 

- запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 

- запаси готової продукції; 

- дебіторська заборгованість; 

- грошові активи; 

- інші види оборотних активів. 

3. За характером участі в операційному процесі: 

- оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства; 

- оборотні активи, що обслуговують фінансовий цикл підприємства. 

4. За періодом функціонування: 

- постійна частина оборотних активів; 

- змінна частина оборотних активів. 

Слід зазначити, що в науковій літературі дослідники виділяють й інші 

ознаки класифікації оборотних активів. Наприклад, наводиться класифікація за 

ступенем агрегованості оборотних активів, за характером знаходження активів 

стосовно підприємства, за можливістю багатоцільового використання, за 

ступенем відтворюваності, за динамічністю змін і т. д. Але зазначені критерії 

або доповнюють розглянуті, або представляють більш окремі випадки. Крім 

того, необхідно враховувати умовність будь-якої класифікації, відповідної до 

певної мети дослідження.  

Систематизуємо та доповнимо класифікацію оборотних активів у вигляді 

таблиці 1.  
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Таблиця 1 - Класифікація оборотних активів підприємства 
Класифікаційна 

ознака 
Вид оборотних активів Переважна сфера 

використання 
 
За видами 

короткострокові фінансові 
інструменти, засоби у розрахунках, 
матеріальні запаси 

управління оборотними 
активами 

По відношенню до 
майна організації 

предмети праці, грошові кошти, 
предмети обігу 

термінологічна 

За приналежністю 
підприємству 

власні, орендовані, безоплатно 
використовувані 

управління оборотними 
активами 

За джерелами 
формування 

 
валові, чисті 

облік, аналіз, аудит 

За ступенем 
ліквідності 

абсолютно ліквідні, середньо 
ліквідні, низько ліквідні 

управління оборотними 
активами  

За функціональним 
призначенням 

 
виробничі й невиробничі 

облік, аналіз, аудит 

За способом відбиття в 
балансі підприємства 

матеріальні оборотні активи (запаси), 
дебіторська заборгованість (кошти у 
розрахунках), грошові кошти 

управління оборотними 
активами; облік, аналіз, 
аудит 

За рівнем одержання 
доходу  

високодохідні; низькодохідні; 
бездохідні 

управління оборотними 
активами 

 
За видами ризиків 

ризик природних втрат; ризик 
нереалізації; ризик неповернення 
боргу; ризик  інфляції 

управління оборотними 
активами 

  

Управління оборотними активами для підприємств торгівлі – це найбільш 

важлива частина в системі операційного та фінансового управління, тому що: 

– по-перше, оборотні активи займають основну частину в загальних 

активах (до 90 %). У зв'язку з цим відносно невелике зниження їхніх розмірів у 

результаті раціонального управління може обернутися помітним економічним 

ефектом; 

– по-друге, оборотні активи відрізняються високою мобільністю, 

переходячи з одного стану в інше; 

– по-третє, від їх розміру, структури та швидкості руху залежать 

можливості підприємства щодо нарощування обсягів продажів, рівень 

ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства [7, с. 234]. 

У загальному розумінні управління оборотними активами являє собою 

цілеспрямовану діяльність, пов'язану із визначенням величини оборотних 

активів, ризику виникнення збитків, одержуваних у результаті нестачі тих або 
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інших складових оборотних активів, а також пов'язану з контролем над їх 

формуванням і використанням і створенням відповідних організаційних 

передумов. 

У багатьох наукових працях з проблем управління оборотними активами 

наводиться визначення поняття «управління оборотними активами», зміст 

якого визначається процесом впливу на обсяг і структуру оборотних активів, а 

також джерела їх формування з метою підвищення ефективності використання. 

У даному визначенні підкреслюються зміст управління (процес впливу), об'єкти 

управління (обсяг, структура, джерела) і його мета (ефективність використання) 

Найбільш повне визначення сутності управління оборотними активами, на 

нашу думку, дає І. О. Бланк, відповідно до позиції якого управління 

оборотними активами є системою принципів і методів розробки й реалізації 

управлінських рішень, пов'язаних із установленням оптимальних розмірів їх 

обсягу та структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх 

видах, і залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення 

господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації 

процесу їх оборотності. Автор розглядає управління як процес прийняття 

рішень, визначаючи ті ж об'єкти управління, але трохи інакше формулюючи 

цілі: оптимізація обсягу та структури й відповідно швидкості їх руху; 

задоволення потреб підприємства в окремих видах за рахунок різних джерел   

[2, с. 434]. 

Численні наукові дослідження дають змогу виділити наступні етапи 

управління оборотними активами підприємства: 

1. Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів 

підприємства в попередньому періоді, виявлення основних об'єктивних і 

суб'єктивних факторів, що визначили їх зміни та ефективність використання. 

Основною метою цього аналізу є визначення рівня забезпеченості підприємства 

оборотними активами і виявлення резервів підвищення ефективності їх 

функціонування. 

2. Вибір типу політики формування оборотних активів на основі загальних 
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стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. Визначення ієрархії 

цілей політики формування оборотних активів. Така політика повинна 

відображати загальну філософію фінансового управління підприємством з 

позицій прийнятного співвідношення рівня прибутковості і ризику торгової 

діяльності.  Виділяють наступні типи політики управління оборотними 

активами:  

Агресивний тип, для якого характерно намагання формування джерел 

фінансування оборотних активів за рахунок позикових коштів. 

Короткостроковий кредит переважає в загальній сумі всіх пасивів. У такого 

підприємства існує більший фінансовий ризик, оскільки воно залежить від 

питомої ваги позикових коштів, матеріальних цінностей тощо в загальній 

структурі капіталу. 

Консервативний тип, для якого характерним буде формування капіталу 

підприємства лише за рахунок власних його видів та довгострокових джерел 

фінансування. Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має 

максимальну фінансову стійкість. Однак, завдяки цьому таке підприємство 

обмежує темпи власного розвитку у майбутньому, тому що, відмовившись від 

залученого капіталу в період сприятливої кон’юнктури на кредитному ринку, 

залишатиметься без додаткового джерела фінансування зростання активів. 

Помірний тип, для якого характерно формування капіталу як за рахунок 

власних, так і за рахунок позичкових коштів, що залучаються у різних 

пропорціях. Цей підхід передбачає, що за рахунок власного і довгострокового 

позикового капіталу мають фінансуватися необоротні активи, постійна частина 

оборотних активів і приблизно половина змінної частини поточних активів, в 

той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу – інша половина 

змінної частини оборотних активів.  

Вибраний підхід до формування оборотних активів (або тип політики їх 

формування), відображаючи різні співвідношення рівня ефективності їх 

використання і ризику, визначає суму цих коштів і їх рівень по відношенню до 

обсягу діяльності (товарообороту) торговельного підприємства. 
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3. Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих цілей 

(розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах; 

розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності, рентабельності й ризику). 

Як відомо, оборотні активи торгового підприємства є джерелом здійснення 

всіх його торгово-операційних витрат і адміністративних витрат. Авансовані на 

початку операційного циклу в матеріальні активи оборотні кошти повертаються 

назад в кінці кругообігу у вигляді виручки. Проте надходження виручки часто 

не співпадає з моментом придбання товарних запасів у постачальників і 

початком нового операційного циклу. У цих умовах підприємство повинне 

передбачити такий розмір оборотних активів, який дозволив би почати новий 

кругообіг, не закінчивши попереднього. Визначення оптимальної потреби в 

оборотних коштах в даній ситуації дозволить мінімізувати витрати на їх 

залучення і утримування оборотних активів. Центральним механізмом 

визначення оптимальної потреби в оборотних коштах є методи управління, в 

числі яких важливе місце займають: планування та нормування потреби; 

поточне регулювання, розпорядження, використання й маневрування окремими 

елементами оборотних активів; моніторинг і контроль за їх використанням. 

4. Забезпечення оптимального обсягу оборотних активів. Така оптимізація 

повинна виходити з обраного типу політики формування оборотних активів та 

забезпечувати заданий рівень співвідношення ефективності використання 

оборотних активів і ризику. Процес оптимізації обсягу оборотних активів на 

даному етапі управління складається з трьох основних стадій:  

- визначення системи заходів щодо реалізації резервів, направлених на 

скорочення тривалості операційного циклу підприємства;  

- оптимізація обсягу та рівня окремих видів оборотних активів;  

- визначення загального обсягу оборотних активів підприємства на 

майбутній період шляхом підсумовування сум запасів оборотних активів за 

елементами на кінець майбутнього періоду. 

5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частин 

оборотних активів.  
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6. Забезпечення необхідного рівня ліквідності та швидкості обороту 

оборотних активів. Хоча всі види оборотних активів торговельного 

підприємства в тому або іншому ступені є ліквідними (окрім безнадійної 

дебіторської заборгованості) загальний рівень їх термінової ліквідності повинен 

забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства за 

поточними (особливо невідкладними) фінансовими зобов'язаннями.  

7. Забезпечення необхідного рівня рентабельності та припустимого рівня 

ризику оборотних активів. Як і будь-який вид активів оборотні активи повинні 

генерувати певний прибуток при їх використанні в торговельно-операційній 

діяльності підприємства. Тому складовою частиною управління оборотними 

активами є забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного 

залишку грошових активів для формування ефективного портфелю 

короткострокових фінансових інвестицій, виступаючих у формі їх еквівалентів. 

8. Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. Цей етап 

управління оборотними активами відноситься до сфери управління їх 

фінансуванням та забезпечує вибір відповідної політики та оптимізацію 

структури його джерел. 

9. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних активів та 

прийняття відповідних корегуючих рішень. У процесі управління оборотними 

активами торговельного підприємства розробляються окремі фінансові 

нормативи, які використовуються для контролю ефективності їх формування і 

функціонування. Основними з таких нормативів є: 

- норматив власних оборотних активів торгового підприємства; 

- система нормативів оборотності основних видів оборотних активів і 

тривалості операційного циклу в цілому; 

- система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів. 

Таким чином, управління оборотними активами підприємства є складним 

комплексним процесом, який спрямований на досягнення максимального рівня 

ефективності їх використання. 
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Процес управління оборотними активами розглядається як складова 

фінансового та операційного менеджменту та являє собою цілеспрямовану 

діяльність, пов'язану із визначенням величини оборотних активів, контролем 

над їх формуванням і використанням і створенням відповідних організаційних 

передумов. Встановлено, що об’єктами управління оборотними активами 

підприємства є їх загальна величина та структурні елементи, що описуються 

запасами, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами, а також 

процеси, пов’язані з їх формуванням, використанням і фінансуванням. 

Доведено, що здійснення суб’єктами управління керуючих впливів на визначені 

об’єкти становить зміст управління оборотними активами, спрямованого на 

виявлення їх стану та приведення у відповідність до вимог забезпечення 

довгострокової ефективної діяльності підприємства.  
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ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  

БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
У статті розглянуто сутність лізингу та основні його відмінності від інших 

фінансових інструментів, переваги використання лізингу над іншими 

інструментами оновлення матеріально - технічної бази. 

Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингова послуга, лізингодавець, 

лізингоодержувач. 

Вступ. В сучасних умовах господарювання перед більшістю підприємців 

постає проблема в недостатньому забезпеченні їх матеріально - технічної бази 

новітньою технікою та технологіями. Внаслідок цього втрачається рівень 

ефективності та конкурентоспроможності економічної діяльності суб’єктів 

господарювання практично у  всіх галузей економіки. Особливо гостро ця 

проблема торкається  саме сільгоспвиробників, так як за даними Міністерства 

аграрної політики майже 90% основних видів техніки вичерпали свій технічний 

ресурс. В більшості аграрних підприємств кошти, які заплановані на 

фінансування капітальних видатків, тобто на оновлення наявного матеріально - 

технічного фонду,  покривають витрати, пов’язані із фінансуванням оборотного 

капіталу, а саме купівлю сировини, мінеральних добив, паливно-мастильних 

матеріалів, тощо. Наслідком цього є вимивання капіталу у сільгоспвиробників, 

що призводить до зменшення можливості оновлення та поповнення  машинно-
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тракторного парку за рахунок власних джерел. Таким чином, виникає 

необхідність в  залученні альтернативних джерел фінансування.  Одним із 

найефективніших і найреальніших інструментів оновлення матеріально- 

технічного фонду сільськогосподарських підприємств виступає лізинг. 

Проблема забезпечення матеріально-технічного фонду аграріїв широко 

висвітлена в наукових працях  В. Г. Більського, О. Д. Витвицької,                 

М. І. Грицишиної, Н. В. Добіжі, І. Й. Дороша, О. В. Олійника та ін. 

Дослідженням лізингової діяльності в Україні займалися такі науковці як             

В. Г. Андрійчук, О. І. Баєва, Н. Ю. Брюховецька, Н. М. Внуков,                 

В. Д. Газман,  М. І. Лещенко, В. І. Черненко. Питання розвитку лізингових 

послуг в аграрній сфері вивчали В. В. Кузьмін, Т. В. Куліш, М. М. Руденко,              

П. А. Денисенко тощо. Вищезазначеними вченими досить глибоко досліджено 

напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств за рахунок використання лізингових послуг, проте, слід зазначити, 

що існує ряд аспектів у використанні лізингу аграріями, які потребують 

подальшого вивчення. 

Дослідити суть лізингу та основні його відмінності від інших фінансових 

інструментів оновлення матеріально-технічної бази аграріїв; висвітлити основні 

переваги застосування лізингових послуг; проаналізувати перешкоди, які стоять 

на шляху розвитку лізингових відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Лізинг – це унікальний інструмент оновлення 

матеріально-технічного фонду аграріїв, який поєднує в собі характеристики  

оренди та кредиту. На законодавчому рівні відносини лізингу регулюються 

Цивільним кодексом України (§6 гол. 58),  Господарським кодексом (ст. 292) та 

законом України  «Про фінансовий лізинг» (№ 1381 – ІV). Згідно з Цивільним 

Кодексом України виділяють такі види лізингу  як оперативний та фінансовий. 

Оперативний лізинг мало чи відрізняється від оренди. Проте, слід зазначити, 

що існує ряд розбіжності між орендою та вище зазначеними видами лізингу 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 - Основні спільні та відмінні риси між орендою, 

оперативним та фінансовим лізингом 
Ознака Оренда Оперативний лізинг Фінансовий лізинг

Об’єкт Будь - які 
неспоживчі речі 

Будь - яке майно, 
окрім землі та інших 
природних об’єктів

Будь  - яке майно, окрім 
цінних паперів, грошей та 
земельних ділянок 

Експлуатація Орендар Орендар Орендар 

Кількість 
учасників угоди 

Два (орендар та 
орендодавець) 

Два (орендар та 
орендодавець) 

Не менше як три (орендар, 
лізингова компанія, 
орендодавець) 

Право власності 
на предмет 
угоди 

Залишається у 
орендодавця 

Залишається у 
орендодавця 
(лізингодавця) 

Переходить до 
лізингоодержувача (за 
умови сплати повної 
вартості об’єкта лізингу)

Строк угоди 
Менший від 
строку амортизації 
предмету угоди 

Менший від строку 
амортизації предмету 
угоди

Дорівнює або перевищує 
строк повної амортизації 
предмета угоди 

Обслуговування 
під час 
експлуатації 

Лізингоодержувач 

Передбачає участь 
лізингодавця в 
ремонті та 
страхуванні об’єкта 
лізингу

Лізингодавець 

  
З даної таблиці видно, що основною розбіжністю між лізингом та орендою 

є земля, яка не може бути об’єктом лізингу. В свою чергу, це певним чином, 
пригальмовує розвиток лізингових відносин в Україні. Відсутність злагодженої 
та чітко сформованої  нормативної бази в сфері використання земельних угідь є 
однією із основних перешкод у розвитку відносин між сільгоспвиробниками на 
вітчизняному та світовому ринку. 

Основною перевагою лізингу над іншими інструментами оновлення 
матеріально-технічної бази сільгоспвиробників є те, що платежі за лізинговими 
операціями у частині сплати комісій та відсотків належать до валових витрат 
підприємства, що зменшує податок на прибуток. Лізингоотримувач одержує  
податковий кредит по ПДВ відразу з усієї вартості предмета лізингу, 
сплативши тільки авансовий платіж. З моменту одержання майна в лізинг 
лізингоодержувач ставить його на баланс підприємства і нараховує 
амортизацію як в бухгалтерському так і в податковому обліку. Основною 
відмінністю лізингу від кредиту є те, що при лізинговій угоді не потрібна 
застава. Тривала розстрочка істотно зменшує розміри платежів і дозволяє 
раціонально та ефективно управляти наявними активами [1, с.103-108]. 
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Останнім часом на ринку лізингових послуг найбільшого поширення набув 

саме фінансовий лізинг. Згідно із законом України «Про фінансовий лізинг», 

фінансовий лізинг  – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із 

договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу  

лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця 

(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій 

та умов і передати її у користування лізингоодержувач на визначений строк не 

менше одного року   за встановлену плату (лізинговий платіж).  

Застосування лізингових послуг має ряд переваг при  оновленні основних 

виробничих фондів: 

- можливе використання нової, дорогої техніки, високих технологій без 

значних одноразових витрат, оскільки при лізингу виробниче обладнання 

передається в користування без попереднього викупу, тобто існує ймовірність 

налагодити виробництво при обмежених фінансових витратах (а при 

міжнародному лізингу - валютних засобів); 

- лізинг припускає 100 % кредитування і, як правило, не потребує 

негайного початку платежів; при використанні звичайного кредиту 

підприємство повинно було б частину вартості покупки оплатити за рахунок 

власних коштів; 

- лізинг також дозволяє спочатку випробувати техніку, а потім закупити її, 

а обладнання в сезонних галузях орендувати лише на час його фактичної 

експлуатації; 

- лізинг дозволяє підприємству запобігти витратам, пов’язаним із 

моральним старінням устаткування, і сприяє використанню найновіших 

об'єктів лізингу, що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержувача; 

- лізингові платежі в повному обсязі відносяться на собівартість продукції 

(робіт, послуг), виробленої лізингоодержувачем, і відповідно знижують 

оподатковуваний прибуток; 

- майно за лізинговою угодою не зараховується на баланс 

лізингоодержувача, що не збільшує його активів і звільняє від сплати податку 
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на майно; його вартість не включається в залишок кредитної заборгованості. Це 

поліпшує фінансові показники підприємства-орендаря і відповідно дозволяє 

йому залучити додаткові кредитні ресурси (у зв'язку з цим сучасний лізинг 

часто класифікують як «позабалансове фінансування»); 

- у багатьох країнах законодавчо встановлені податкові пільги для 

лізингових операцій (так, прискорена амортизація дозволяє суттєво знизити 

оподатковуваний прибуток і термін лізингової угоди); 

- порядок здійснення лізингових платежів гнучкіший, ніж за кредитними 

угодами (лізингоодержувач може розрахувати надходження своїх доходів і 

разом із лізингодавцем розробити зручну схему платежів; платежі можуть бути 

щомісячними, щоквартальними і т.п.; сума платежів може бути постійною або 

ковзкою; при її визначенні може бути врахована сезонність використання 

предмета лізингу; платежі можуть здійснюватися із виручки від реалізації 

продукції, що вироблена на отриманому в лізинг обладнанні); при використанні 

компенсаційного лізингу лізингоодержувач здійснює платежі в товарній формі, 

використовуючи продукцію, що вироблена на лізингованому обладнанні; 

- лізинг доступний малим і середнім підприємствам, в той час як 

отримання банківських кредитів на сприятливих умовах для них 

проблематичне; деякі лізингові компанії не вимагають від лізингоодержувача 

ніяких додаткових гарантій, оскільки забезпеченням угоди є саме устаткування 

(при невиконанні орендарем своїх зобов'язань лізингова компанія забирає своє 

майно); 

- лізинг на відміну від кредиту дає змогу створити надійніші умови 

господарювання; 

- підвищується ліквідність підприємств - лізингоодержувачів, тобто 

покращується такий важливий для ринкової економіки показник, як здатність 

своєчасно сплатити майбутні борги; 

- перевагою лізингу є також можливість придбання лізингоодержувачем 

устаткування за залишковою вартістю після завершення лізингової угоди; 
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- при укладанні лізингової угоди орендар може розраховувати на 

отримання від лізингодавця додаткових інформаційних, консультативних і 

юридичних послуг; 

Міжнародний валютний фонд не враховує суму лізингових угод у 
підрахунку національної заборгованості, тобто є можливість перевищити 
фактичні ліміти кредитної заборгованості, встановлені Фондом для окремих 
країн (при застосуванні імпортного лізингу) [6, с.150-154]. 

Лізингова діяльність, є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної 
діяльності. Це відбувається тому, що держава, змінюючи розміри податків, 
терміни амортизації, вводячи певні пільги, стимулює надходження приватних 
інвестицій в ті чи інші галузі виробництва, що, в свою чергу, сприяє 
пожвавленню інвестиційного процесу та швидкому розвиткові цих галузей, а 
отже, підвищенню добробуту суспільства в цілому, стабілізації позицій 
національної валюти. Таким чином, для держави фінансове заохочення лізингу 
слугує засобом стимулювання капітальних вкладень в основні засоби, що, в 
свою чергу, веде до збільшення продажу нової техніки, оновлення обладнання 
підприємствами, а отже, – до росту науково-технічного прогресу і підвищення 
продуктивності праці. 

Величина лізингових платежів може бути вища, ніж процентна ставка за 
кредитами. Але в умовах економічної кризи, коли практично відсутнє середнє 
та довгострокове кредитування, лізинг можливо успішно використати для 
вирішення питань щодо капіталовкладень. Дане положення виправдовується 
також наданням клієнтові, крім позики, машин і устаткування та іншого майна, 
що є особливо актуальним в умовах існуючого в Україні значного морального і 
фізичного зносу практично всіх основних фондів. 

В той же час слід відмітити ряд недоліків, що притаманні лізингу: 
- кількість учасників лізингової угоди більша, ніж при купівлі майна за 

рахунок позики, тому операції відрізняються досить складною організацією; 
- на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, 

ніж на підготовку контракту на купівлю; вищі можуть бути і адміністративні 
витрати, тому вважається, що ціна лізингу може бути нижчою або дорівнювати 
ціні позики тільки за наявності певних податкових пільг. 
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Законодавством США, наприклад, передбачається, що для отримання 

податкових пільг необхідно довести відповідність договору до низки ознак, які 

б свідчили про її належність до дійсної угоди. Податковим законодавством 

Німеччини, Франції та Італії не передбачаються додаткові пільги для 

лізингодавців чи лізингоодержувачів. У 1986-1987 pp. в Англії та США почали 

діяти нові податкові законодавства, які фактично відмінили багато податкових 

пільг, пов'язаних з лізингом. 

На лізингодавця лягає ризик морального старіння майна і отримання 

лізингових платежів, а вартість лізингу є вищою, ніж позики, оскільки ризики 

зносу устаткування лягають на лізингодавця; відповідно останній закладає це у 

вартість лізингу. Якщо науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу 

застарілим, то при фінансовому лізингу орендні платежі не припиняються до 

закінчення угоди. 

Таким чином, розглянуті переваги та недоліки лізингових операцій дають 

можливість зробити висновки, що позитивних результатів, притаманних 

лізингу, набагато більше, і при державній підтримці, хоча б на період 

формування, лізинговий бізнес може стати ще більш привабливим [2, с. 39]. 

В умовах економічної кризи в Україні, коли практично зупинилося 

фінансування капіталовкладень в оновлення основних засобів у зв'язку з 

недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням виробництва, цей 

метод фінансування інвестицій є найбільш доцільним і може сприяти 

збереженню ліквідності більшості підприємств України. 

Отже, лізинг як фінансовий інструмент оновлення матеріально - технічної 
бази аграріїв, має певні переваги над орендою, зокрема, - це його швидкий 
вплив на підвищення економічної вигоди від оновлення техніки та технологій 
на основі укладання лізингових угод. Лізинг дозволяє сільгоспвиробникам 
удосконалити основні фонди в умовах високих темпів науково-технічного 
прогресу. Держава, в свою чергу, здійснює підтримку у фінансуванні 
лізингових операцій, стимулюючи розвиток лізингу в країні. Проте, існує ряд 
перешкод на шляху повноцінного зростання лізингової діяльності на 
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вітчизняному ринку фінансових послуг. На наш погляд, доцільним внеском у 
розширення кола застосування лізингових операцій може стати внесення землі 
до об’єктів лізингу з розкриттям нових просторів у економічній діяльності 
суб’єктів господарювання. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ  ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються особливості здійснення економічного аналізу   
зовнішніх ринків, його сутність. Досліджено основні види економічного аналізу 
підприємства при здійсненні міжнародної економічної діяльності. Визначено 
структуру ефективної організації міжнародної діяльності  підприємства при 
виході на зовнішні ринки. Виявлено головні завдання економічного аналізу  
міжнародної економічної діяльності. 
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господарювання, зовнішні ринки, економічний аналіз, фінансовий аналіз. 

Практика діяльності великих підприємств доводить наявність великих 
труднощів у процесі пристосування їх до зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Коли підприємство приймає рішення щодо ведення бізнесу  на 
зовнішніх ринках, керівництво повинно вирішити, яку діяльність, що виявиться 
вартісною  варто розмістити на ринку. Вихід підприємства на зовнішній ринок, 
де панує жорстка міжнародна конкуренція, можливий лише за умови 
використання сучасних методів аналізу при здійсненні міжнародної 
економічної діяльності. 

Теоретичне та методологічне обґрунтування окремих аспектів  методики 
забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємств висвітлено в 
роботах таких українських дослідників як І. Кавас, О. Кириченко, Ю. Козак,           
О. Пшик-Ковальска, Х. Передало, А. Фатенюк-Ткачук, Ю. Цьомик та ін. 
Незважаючи на значні здобутки вчених у вивченні зазначених питань, низка 
організаційно-методичних проблем розвитку потребує подальших наукових 
досліджень. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей економічного аналізу 
зовнішніх ринків при здійсненні  міжнародної діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Методи аналізу організації міжнародної 
економічної діяльності відповідають методам класичного фінансового аналізу і 
економічного аналізу. Це системне, комплексне вивчення інформації 
фінансового характеру зовнішньоекономічного середовища та самого 
підприємства. Дослідження робиться з метою об'єктивної оцінки цієї 
інформації, виявлення резервів підвищення ефективності використання 
фінансових ресурсів для прийняття оптимальних рішень по організаційному 
забезпеченню. Характерними особливостями методу фінансового аналізу є: 

- використання системи показників, які всебічно характеризують 
діяльність підприємства і його іноземних контрагентів;  

- вивчення причин змін цих показників;  
- виявлення та вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення 

ефективності. 
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Метод аналізу реалізується через сукупність прийомів дослідження. 
Правильно обраний метод аналізу обумовлює його результат, ефективність 
дослідження фінансового розвитку підприємства [6, c. 228]. 

В процесі фінансового аналізу, аналітичної обробки економічної 
інформації застосовуються ряд спеціальних способів і прийомів. Вони ще 
більше розкривають специфічність метода фінансового аналізу, відображають 
його системний, комплексний характер. Системність в фінансовому аналізі 
обумовлюється тим, що господарські процеси розглядаються як різноманітні, 
складні сукупності, що складаються з взаємопов'язаних сторін і елементів. У 
ході такого аналізу виявляються і вивчаються зв'язки між сторонами і 
елементами, встановлюється, яким чином ці зв'язки приводять до єдності 
процесу, який вивчається, в його цілісності [7, c. 124]. 

Практика фінансового аналізу організаційного забезпечення міжнародної 
економічної діяльності  виробила основні правила аналізу фінансових звітів. 
Серед них можна виділити такі основні: 

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

2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових 
фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на 
результат в цілому; 

3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом 
попередніх періодів і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки 
показника, вільних від випадкових впливів та індивідуальних особливостей 
окремих періодів. За допомогою тренду формуються можливі значення 
показників у майбутньому. Таким чином здійснюється перспективний 
(прогнозний) аналіз; 

4) факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів (причин) на 
результативний показник за допомогою різних прийомів дослідження, а саме: 
порівняння; групування та узагальнення; розрахунок коефіцієнтів; 
розчленування загальних показників;розрахунок середніх та відносних 
показників; балансове зіставлення; розрахунок рядів динаміки; графічне 
зображення величин, що аналізуються; ланцюгові підстановки; індекси; 
економіко-математичні методи [3, c. 98]. 
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Процес організації і здійснення міжнародних операцій при стратегічному 
бізнес-плані, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, заснований на 
зіставленні власного ресурсного потенціалу із можливостями і загрозами 
зовнішнього середовища, в якому діє підприємство. 

 Економічний аналіз міжнародної економічної  діяльності являє собою 
комплексне вивчення її організації та перебігу економічних подій з метою 
встановлення результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення 
ефективності діяльності. 

Серед системи прийомів, що складають метод економічного аналізу, при 
аналізі міжнародної економічної діяльності найдоцільніше використовувати: 
обчислення відносних і середніх величин (відсотків, коефіцієнтів, індексів); 
динамічні ряди; графічний метод; розкладання цілого на частини і узагальнення 
цих частин; порівняння; обчислення різниць; ланцюгові підстановки; 
кореляційно - регресійний метод; балансовий та інші. 

Попов С. Г. вважає, що ефективність організації та проведення 
міжнародної економічної діяльності підприємства залежить від динамічної 
сукупності п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів, рисунок 1 [5, c. 98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура ефективної організації та проведення міжнародної 

економічної діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки 

Аналіз середовища (1)

Оцінка і контроль (5) 

Виконання стратегії (4) 

Вибір стратегії (3) Визначення місії і 
цілей (2) 
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Основні завдання аналізу міжнародної економічної діяльності полягають в: 

- оцінці рівня та якості виконання підприємством зобов'язань щодо угод з 

іноземними партнерами; 

- дослідженні динаміки діяльності; 

- оцінці раціональності використання коштів, пов'язаних із здійсненням 

кожного з видів міжнародної економічної  діяльності; 

- оцінці фінансових результатів за видами міжнародної економічної 

діяльності; 

- характеристиці впливу міжнародної економічної діяльності на основні 

якісні показники діяльності підприємства, його загальний фінансовий 

стан, платоспроможність тощо [8, c. 111]. 

Основні види аналізу при здійсненні міжнародної економічної діяльності: 

загальноекономічний аналіз, техніко-економічний аналіз фінансово-

економічний аналіз, функціонально-вартісний аналіз. 

Загальноекономічний аналіз застосовують для дослідження видів 

міжнародної економічної діяльності по Україні в розрізі сегментів (регіонів), 

структури експортно-імпортних операцій серед країн-партнерів держави. 

Результати такого аналізу періодично наводяться в друкованих виданнях 

економіко-аналітичного спрямування. Це дає можливість суб'єктам 

міжнародної економічної діяльності здійснювати порівняння сукупних 

економічних показників України з регіональними та власними. 

Техніко-економічний аналіз доцільно проводити при здійсненні експорту 

продукції власного виробництва. його застосовують для вивчення питання 

оснащення підприємства необхідними видами техніки, енергетичними 

ресурсами, ефективності впровадження нових видів техніки і технологій. 

Фінансово-економічний аналіз застосовують при вивченні фінансово-

економічних показників, що характеризують міжнародну економічну 

діяльність. Він розкриває їх зміст у безпосередньому зв'язку зі здійсненням 

господарських операцій. 
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Функціонально-вартісний аналіз посідає особливе місце в системі 

комплексного економічного аналізу. Він спрямований на виявлення 

можливостей підвищення ефективності об'єктів шляхом вибору 

найоптимальніших варіантів виконання управлінцями своїх функцій щодо 

контролю за формуванням витрат і створенням найраціональніших умов 

здійснення міжнародної економічної діяльності. 

Залежно від основної мети аналізу можуть застосовуватися попередній, 

поточний і підсумковий види аналізу. 

Попередній аналіз проводиться на етапі, що передує укладенню угод із 

зарубіжними партнерами з метою вибору оптимального варіанта; при 

розрахунках цін на продукцію, призначену на експорт; при розрахунку розміру 

націнки на імпортні товари тощо. 

Поточний аналіз проводиться в процесі реалізації міжнародно-

економічних операцій, а тому він є оперативним і найбільш дієвим. Він 

здійснюється як в межах доби, так і до одного кварталу, це залежить від 

внутрішніх потреб управління. 

Проаналізувавши теоретичні положення при дослідженні економічної 

ефективності органічного забезпечення міжнародної економічної діяльності 

підприємства, необхідно, насамперед, використати систему аналітичних 

показників.  

В першу чергу, вони акцентують увагу на проблемних та перспективних 

показниках, що дає змогу проаналізувати становище організаційного 

забезпечення при здійсненні міжнародної економічної діяльності. 

1. Частка сум контактів, не виконаних у звітному році (І3), формула (1): 

,                                                                            (1) 

де Кп – сума контрактів, не виконаних у звітному році; 

Кв – сума укладених контрактів, що підлягають виконанню. 

2. Коефіцієнт виконання кількості по загальній сумі (Кв), формула (2): 

,                                                                 (2) 
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де Qф – загальна сума експорту в звітному році; 

Цп – планові ціни; 

Qп  – фізичний плановий об’єм експорту. 

Якщо фактичний коефіцієнт більше одиниці – це вказує на перевиконання 

укладених угод, відповідно, і на здійснення ефективної організації міжнародної 

економічної діяльності підприємства. 

Переш ніж аналізувати організаційне забезпечення міжнародної 

економічної діяльності підприємства, потрібно обов’язково проаналізувати 

такий показник як валютна ефективність експорту (Ев), формула (3):  

                                                 (3) 

де Цв.е. – валютна ціна експорту; 

Qе – загальний обсяг фізичних одиниць експорту; 

Зе – затрати на одиницю експортної продукції. 

Під час аналізу цей показник потрібно порівнювати з базовим. 

Економічний ефект від міжнародної економічної діяльності слід розраховувати 

і аналізувати перед укладенням зовнішньоторговельних контрактів. 

В процесі таких досліджень при веденні ефективної організації 

міжнародної економічної діяльності підприємства аналізуються,  в першу 

чергу, показники: 

- ефективність експорту; 

- рентабельність експорту; 

- економічний ефект експорту. 

Однією з ключових ролей будь-якого управління є підтримання балансу у 

взаємодії організації із середовищем. Кожна організація включена у три 

процеси: 

- отримання ресурсів із зовнішнього середовища (вхід); 

- перетворення ресурсів в продукт (перетворення – безпосереднє завдання 

управління виробництвом); 

- передача продукту у зовнішнє середовище (вихід). 

Управління покликане забезпечити баланс входу і виходу. Як тільки в 
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організації порушується цей баланс, починаються проблеми в функціонуванні 

організації. Сучасний ринок різко підсилив значення процесу виходу в 

підтриманні цього балансу. Це якраз і знаходить відображення в тому, що в 

структурі стратегічного управління першим блоком є блок аналізу середовища. 

Отже, результативність організаційного забезпечення міжнародної 

економічної діяльності підприємства може бути досягнута лише при збереженні 

методології виходу на зовнішній ринок, яка враховує стадії інтернаціоналізації 

бізнесу підприємства. Тому необхідна методика оцінювання ефективності 

реалізації міжнародно-економічної стратегії підприємства з використанням 

інструмента, здатного одночасно вирахувати результативність реалізації 

стратегії залежно від значущості поставлених цілей, порівняти її з еталонним 

критерієм ефективності та рівнем економічного ризику і, нарешті, вибрати 

найбільш ефективний спосіб виходу на зовнішній ринок. Використання такої 

методики результативності управління підприємством передбачає оцінку 

поточних показників за наступними перспективними напрямами: 

1) виробничим процесом (собівартість реалізованої продукції; 

рентабельність продажів; транспортні, податкові витрати тощо); 

2) інвестиціями (дослідження, планування та розробка проектів 

підприємства); 

3) інновації (удосконалення інноваційного та операційного процесів на 

підприємстві);  

4) маркетинговими аспектами (частка ринку, розширення та збереження 

клієнтської бази, рівень задоволення потреб споживача);  

5) персоналом (можливості робітників та можливості застосування 

інформаційних систем);  

6) ризиками (оцінка та мінімізація можливих ризиків) [7, c 224].  

Удосконалена методика економічної оцінки міжнародної економічної ї 

діяльності підприємства передбачає оцінку досягнутих значень показників та їх 

порівняння із запланованим цільовим показником на кожній стадії 

інтернаціоналізації бізнесу, а також розробку необхідних оптимізаційних 

заходів [2, c. 19]. 
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Оцінювання ефективності міжнародної економічної діяльності суб’єкта 
господарювання повинна проводитись за 6 напрямами, кожен з яких оцінює 
результативність поставленої мети за такими параметрами: узгодженість усіх 
цілей між собою, можливість реалізації, достатність рівня ризику, економічна 
ефективність реалізації окремої мети на кожній стадії інтернаціоналізації 
бізнесу [5, c. 32]. 

Вся діяльність підприємства повинна спрямовуватись на ефективність 
організації та проведення міжнародної економічної діяльності  та бути 
нерозривно пов’язаною з співвідношенням та тенденціями змій на 
внутрішньому і зовнішньому ринках та пошуком нових резервів економічної 
ефективності міжнародної економічної діяльності  підприємства. З цією метою 
необхідно дотримуватись наступних шляхів підвищення ефективності 
діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку: 
- нарощування обсягів виробництва; 
- зростання об’ємів реалізації продукції; 
- розширювання асортименту продукції; 
- зменшення витрат на збут і реалізацію продукції; 
- використання з максимальною віддачею фінансових ресурсів і потенціалу 
підприємства; 
- побудова успішних договірних відносин із замовниками; 
- ефективне застосування одержаного прибутку з досягненням 
оптимального ефекту. 

Тому, плануючи розширення діяльності на зовнішні ринки, варто 
визначити усі «за» та «проти», що можуть вплинути на розвиток бізнесу за 
кордоном, спланувати крок за кроком кожну стадію виходу на 
інтернаціональний ринок та можливі ризики, котрі можуть виникнути як і під 
час вдалого виходу на ринок, так і провалу діяльності. 

Організація міжнародної економічної діяльності - дуже складна і клопітка 
робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як кон’юнктура 
ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, 
проведених переговорів, підписання угод і т. і. Тому, для ефективного 
керівництва міжнародної економічної діяльності на рівні підприємства, 
необхідна адекватна до умов його роботи структура управління.  
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Висновки. Таким чином, оптимальний вибір методів аналізу ефективності 

міжнародними комерційними операціями залежить від етапу здійснення 

операції. Економічну ефективність їх реалізації  доцільно визначати, виходячи з 

фактичної результативності окремої операції в зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства, тому що це практичне продовження здійснення 

відповідної господарської операції підприємством.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено основні поняття заробітної плати, її форми та 

системи оплати праці на підприємстві. Проаналізовано основні переваги та 

недоліки, пов’язані з використанням на практиці різноманітних форм оплати 

праці. Запропоновані шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві. 

Ключові слова: заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна 

заробітна плата, відрядна і погодинна оплата праці. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблема використання 

трудових ресурсів і оплати праці досить актуальна. Заробітна плата є 

найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення і 

основним джерелом доходів працівників. Проте, в сучасних умовах 

становлення ринку в Україні заробітна плата не може виконувати цих функцій, 

її рівень забезпечує не більш як 20 % відтворення робочої сили, яке не 

відшкодовує навіть прямих зарплат праці та не викликає зацікавленості в 

переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності.  

Заробітна плата нині виконує інші функції, а саме: збереження зайнятості, 

запобігання безробіттю ціною заниження заробітної плати; забезпечення 

соціальних гарантій; збереження попереднього статусу, пов’язаного з 

попереднім робочим місцем; стримування інфляції (шляхом заборгованості із 

заробітної плати); перерозподіл зайнятих по сферах і галузях економіки; 

поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; посилення 

мобільності робочої сили. Для того, щоб повернути заробітній платі її 

попередні функції, необхідно переглянути існуючі системи праці та підвищити 

ефективність її управлінням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем організації 

заробітної плати, визначення шляхів її покращення здійснювали такі вчені:            
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М. Грещак [1, с. 228], Г. Куликов [5, с. 12], М. Мурашко [6, с. 435], Й. Петрович 

[7, с. 406], Н. Суліма [8, с. 466]. За висновками цих вчених при оплаті праці 

персоналу доцільним буде використання декількох систем оплати праці. 

Необхідно комбінувати їх таким чином, щоб дохід підприємства збільшувався, 

зберігаючи мотивацію робітників підприємства.  

Метою даної статті є розгляд проблем оплати праці та дослідження шляхів 

формування ефективної системи оплати праці на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу. Оплата праці має важливе значення як для 

працівників, для більшості з яких вона є основним джерелом доходів, так і для 

підприємства, оскільки частка заробітної плати в додатковій вартості досить 

вагома, витрати на оплату праці в сукупних витратах на виробництво продукції 

досить значні. Прийнятий і введений у дію з травня 1995 року Закон України 

«Про оплату праці» [2] об’єднав у собі основні законодавчі норми, які 

стосуються стрижневого питання будь-якої економіки – заробітної плати. У 

даному документі є таке визначення заробітної плати: «Оплата праці (заробітна 

плата) – винагорода, визначена, як правило, в грошовому вираженні,яку 

відповідно до трудового договору, власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівнику за виконану ним роботу» [2].  

Розмір та виплата заробітної плати ґрунтується на Конституції України, 

Законах України «Про оплату праці», «Про колективні угоди» та в інших 

законодавчих актах. Заробітна плата працівника незалежна від виду 

підприємства, а визначається його особистим трудовим вкладом, складності та 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, залежить від 

кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і 

максимальними розмірами не обмежується. Розмір, порядок нарахування і 

виплат заробітної плати регулюються чинним законодавством України, 

відповідними указами і постановами, галузевими інструкціями. Підприємства 

самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а також інші 

види доходів працівників згідно із чинним законодавством.  
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Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним 

засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що 

стимулює розвиток суспільного виробництва, зростання продуктивності праці, 

скорочення витрат на виробництві, засобом перерозподілу кадрів у галузях 

народного господарства [8]. Основними видами оплати праці є номінальна і 

реальна заробітна плата. 

Номінальна заробітна плата – сума грошей, яку отримують працівники за 

свою працю за певний проміжок часу (годину, день, місяць). У ринкових 

умовах в будь-які періоди і в різних районах країни ціни на товари різні, тому 

на однакову заробітну плату можна придбати різну кількість товарів. Точнішою 

характеристикою доходів працівників є реальна заробітна плата. Вона 

відображає сукупність матеріальних і культурних благ, а також послуг, які 

може придбати працівник за номінальну заробітну плату [5]. Якщо ціни на 

товари зростають швидше ніж номінальна заробітна плата, то реальна заробітна 

плата знижується. Така ситуація має місце сьогодні в Україні [5]. У країнах з 

розвинутою ринковою економікою, таких як Англія, Франція, Нідерланди, 

питома вага заробітної плати в собівартості продукції становить близько              

40–45%.  

В Україні цей показник впродовж останніх двох десятиріч змінювався в 

різних напрямках, втім, не досягаючи ніколи рівня розвинутих країн. Реальна 

заробітна плата – засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може 

придбати за зароблену суму грошей, або «купівельна спроможність» 

номінальна. Реальна заробітна плата залежить від продуктивності праці та цін 

на товари і послуги. Зростання номінальної заробітної плати не завжди 

приводить до зростання реальної, яка може і знизитися, якщо ціни на товари і 

послуги зростають швидше за її зростання. 

Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної 

заробітної плати і рівня цін на предмети споживання і послуги.  

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороду та 

премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інша грошові й 
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матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 

провадяться понад встановлені зазначеними актам норми [3]. До інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород 

за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, 

компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені 

законодавством, або які проводяться понад встановлені законодавством норми 

[4]. 

Основними функціями заробітної плати є: 

– відтворювальна – заробітна плата забезпечує нормальне відтворення 

робочої сили відповідної кваліфікації; 

– стимулююча – оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на 

робочих місцях; 

– регулювальна – реалізує принцип диференціації рівня заробітної плати 

залежно від кваліфікації, складності праці і завдань, фаху; 

– соціальна – спрямована на забезпечення однакової оплати праці за 

однакову роботу, тобто реалізацію принципу соціальної справедливості щодо 

одержуваних доходів.  

Організація оплати праці на підприємстві – це один із найважливіших 

інструментів, що визначає взаємозв’язок міри праці і міри її оплати. Міру праці 

визначають кількісні та якісні аспекти, а міру оплати – прожитковий рівень як 

вихідний її елемент [1]. На сьогоднішній день в країні найчастіше застосовують 

дві основні форми заробітної плати – відрядну і погодинну. Кожна з них 

відповідає певній мірі кількості праці: перша кількості виробленої продукції, 

друга – кількості відпрацьованого часу [9]. На підприємствах найчастіше 

використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.  

Погодинна форма оплати праці застосовується: 

1. За умови, коли у робітника відсутня реальна можливість для збільшення 

випуску продукції, наприклад, якщо його виробіток обумовлений режимом 

роботи устаткування, продуктивністю машин і агрегатів. 
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2. Якщо результати праці робітника не можуть бути конкретно виміряні і 

кількісно виражені (налагодження верстатів). 

3. Коли економічно недоцільно стимулювати зростання виробітку понад 

оптимально-передбачений технологічними параметрами, а також коли 

перевиконання цих норм може досягатися через порушення технологічних 

режимів і відповідно погіршення якості робіт, а відтак і продукції. Погодинна 

форма оплати праці – передбачає оплату праці залежно від відпрацьованого 

часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи: 

– пряма погодинна; 

– погодинно-преміальна; 

– система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. 

За цією системою оплачується робота працівників, яка має стабільний 

характер.  

За простої погодинної системи розмір заробітку визначається залежно від 

тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого часу. Застосування 

почасової оплати праці доцільне, коли:  

– кількісний результат процесу визначається машиною або машинною 

системою, і працівник не може безпосередньо впливати на його величину; 

– результат праці не можна вимірювати кількісно і відповідно немає 

можливості встановити норми виробітку і розцінки або коли така робота є 

надто трудомісткою; 

– якість результатів праці, а отже, і якість самої праці є визначальним 

чинником; 

– кількісний результат особливого значення не має; 

– робота є небезпечною для працівника; 

– завантаження роботою нерегулярне і має ймовірнісний характер [1].  

Зазначені умови властиві багатьом видам діяльності. Передусім тим, що 

пов’язані з комплексно механізованими та автоматизованими процесами, 

потоковими лініями, обслуговуванням устаткування, виготовленням 

оригінальних чи унікальних виробів (наприклад, інструментів), сфери 

управління тощо. 
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Ефективнішою системою ж почасово-преміальна, за якою оплачується 

праця як основних, так і допоміжних робітників. За цією системою заробіток 

робітникові нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за досягнення 

певних кількісних і якісних показників. Кількісними показниками можуть бути 

відпрацьований час, виконання планових і нормованих завдань, а якісними – 

завдання продукції з першого подання, підвищення сортності продукції, 

економія сировини і т. д. При застосуванні почасово-преміальної системи з 

нормованими завданнями робітники-погодинники преміюються за виконання 

установлених їм нормованих завдань. У разі застосування цієї системи до 

кожного робітника доводиться конкретне змінне або місячне завдання і 

результати враховуються під час нарахування премій за даний період. Введення 

цієї системи супроводжується посиланням нормування праці, впровадженням 

технічно-обґрунтованих норм і нормативів чисельності. 

В умовах становлення ринкової економіки, подальшої індивідуалізації 

заробітної плати, дедалі більшого поширення набуває контрактна (форма) 

система оплати праці [9]. Умови оплати праці та матеріального забезпечення 

укладається контракт. Визначається угодою сторін. Розміри виплат не можуть 

бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами й 

колективним договором, і залежать від виконання умов контракту. 

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження 

обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і 

надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, 

участі у прибутках підприємства, організації чи громадянина-підприємця [6]. 

Відрядна форма оплати праці передбачає залежність суми заробітку від 

кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок 

часу. Відрядна форма має такі системи: 

– пряма відрядна; 

– відрядно-преміальна; 

– відрядно-прогресивна; 

– непряма відрядна. 
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Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників; 

– колективна система оплати праці (бригадна) (при використанні цієї 

системи спочатку розраховується заробіток всієї бригади як прямої відрядної 

системи, використовуючи бригадні розцінки); 

– акордна система – передбачає встановлення розцінки не за одиницю 

виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням строку його 

виконання [7]. 

При відрядній оплаті праці величина заробітку визначається відрядною 

розцінкою за одиницю продукції (роботи) і кількістю останньої. Таким чином, 

ця форма заробітної плати стимулює передусім кількісний результат праці – її 

продуктивність. Чим більша продуктивність праці, тим вищий заробіток. При 

цьому затрати заробітної плати на одиницю продукції залишаються незмінними 

– на рівні відрядної розцінки.  

Основні переваги відрядної заробітної плати полягають у тому, що, як уже 

зазначалося, вона забезпечує прямий зв’язок між оплатою праці та її кількісним 

результатом і за належних умов видається справедливою. Важливо і те, що 

обчислення заробітку є методично простим і зрозумілим для кожного 

працівника. Водночас відрядна форма оплати праці має певні недоліки, які 

проявляються по-різному залежно від конкретних умов. До них належать: 

– можливе послаблення уваги до якості продукції з боку виконавців 

технологічних операцій з метою спрямування всіх зусиль на кількісний аспект 

роботи; 

– спокуса порушення оптимальних режимів технологічних процесів, їх 

надмірної інтенсифікації, недодержання регламенту обслуговування машин, 

техніки безпеки, що призводить до додаткових витрат; 

– складна і трудомістка робота з нормування праці й установлення норми 

виробітку і відрядних розцінок, спорадичне невдоволення робітників їх рівнем 

[1]. 
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Отже, відрядна оплата праці потребує посиленого додержання режимів 

технологічного процесу, регламенту його обслуговування і якості продукції. 

Відрядну оплату праці раціонально застосовувати за таких умов: 

– можливе чітке кількісне вимірювання результатів праці та їх залежності 

від одного або кількох працівників (бригади); 

– працівники мають можливість збільшити виробіток чи обсяг виконуваної 

роботи (продукції); – існує точний облік роботи кожного виконавця; 

– є потреба на певній дільниці стимулювати підвищення продуктивності 

праці або збільшення обсягу продукції; 

– на належному рівні організовано нормування праці [6]. 

Зазначені умови притаманні передусім процесам, де ручна праця відіграє 

істотну роль у їх здійсненні. Це, наприклад, ручні складальні роботи (не в 

системі регламентованих конвеєрів), обробка деталей на індивідуальних 

машинних робочих місцях, пошиття одягу, виконання інших масових робіт 

(переміщення вантажу, видобуток сировини) та ін. З підвищенням рівня 

механізації та автоматизації виробництва, машинної регламентації виробничого 

процесу і при відповідній зміні функцій робітників сфера застосування 

традиційної відрядної оплати праці звужується.  

Проте вона завжди залишається дійовим стимулюючим інструментом у 

безпосередній чи модифікованій формі в конкретних умовах діяльності 

підрозділів підприємства. Як показує досвід, застосування почасової оплати 

праці у її простій формі (залежність заробітку лише від тарифної ставки і 

відпрацьованого часу) здебільшого не забезпечує належного стимулюючого 

ефекту, недостатньо орієнтує працівників на кінцеві результати праці. Тому на 

практиці відповідно до конкретних умов застосовуються модифіковані системи 

почасової оплати праці, створюються гібридні форми почасової і відрядної 

оплати, ретельніше враховуються рівень кваліфікації, якість та умови праці 

тощо. 

Висновки. Найбільш поширеними, досить ефективними і легко 

впроваджуваними є системи оплати праці, у яких прості форми почасової та 
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відрядної зарплати доповнюються преміюванням. Показники й умови 

преміювання вибираються такими, щоб нейтралізувати певною мірою недоліки 

простих форм оплати праці й підвищити їх стимулюючу роль у певному 

напрямку. Показники преміювання визначають величину премії за певною 

шкалою, а умови є достатньою підставою для її виплати. У виробничих 

підрозділах, у яких треба збільшити випуск продукції без погіршення її якості, 

преміювання здійснюється за кількісні показники, а якісні є умовою 

нарахування премії. На дільницях (у бригадах), де за умовами виробництва 

немає змоги збільшити обсяг продукції або це не потрібно, премії 

установлюються за якісні показники. Однак для того, щоб підвищена увага до 

якості продукції не призводила до зменшення обсягу її виготовлення, 

підставою для преміювання можуть бути і кількісні показники. У тих випадках, 

коли в певному виробничому підрозділі потрібно чи економічно доцільно 

збільшувати обсяг продукції й одночасно є резерви підвищення її якості, 

преміювання здійснюється за кількісні та якісні показники. Відмічено, що 

реальна заробітна плата засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може 

придбати за зароблену суму грошей, або «купівельна спроможність» 

номінальна. Реальна заробітна плата залежить від продуктивності праці та цін 

на товари і послуги. Зростання номінальної заробітної плати не завжди 

приводить до зростання реальної, яка може і знизитися, якщо ціни на товари і 

послуги зростають швидше за її зростання. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗІЙСНЮЮТЬ 
МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти фінансового 
планування підприємств та його роль в збалансуванні фінансових ресурсів. 

Розглянуто різні трактування поняття “фінансове планування”. Наведено і 
проаналізовано основні правила, принципи побудови фінансових планів та 
етапи їх складання.  
Ключові слова: фінансове планування, підприємство, міжнародна діяльність, 
капітал, кошти. 

Після відмови від адміністративної системи в процесі фінансового 
планування і прогнозування відбулися істотні зміни. Одною з головних причин 
складної економічної ситуації в перехідному періоді була недосконалість 
фінансового планування. Методи, які використовувались у плануванні, не 
приносили бажаних результатів в умовах ринкової економіки. Тому була 
розроблена нова система планування, яка удосконалюється в сучасних умовах і 
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відповідає всім цілям і задачам підприємства. Дослідження фінансового 
планування проводилися такими вітчизняними та зарубіжними науковцями як 
О. Г. Біла, М. Д. Білик, І. А. Бланк, Р. Брейли та С. Майерс, А. М. Ковальова,              
В. В. Ковальов, В. П. Савчук, Е. А.Уткін, Д. Ханн, К. В. Щіборщ та ін. Проте, 
багато питань теорії і практики фінансового планування як в зарубіжній, так і в 
вітчизняній літературі розроблені не повною мірою. Потребує більш детального 
наукового аналізу методика фінансового планування в системі прийняття 

стратегічних рішень підприємства. 
Мета статті - дослідити методи і моделі фінансового планування, розкрити 

їх сутність, поєднати методи та моделі фінансового планування. 
З розвитком ринкових відношень однією з найголовніших функцій 

управління підприємством є задача фінансового планування. Нова система 
планування потребує удосконалення методів фінансового планування. В 
останні роки найбільш актуальним стає застосування наступних методів:  

1. Нормативний метод базується на затверджених відповідно до чинного 
законодавства науково обґрунтованих норм та нормативів, тарифів, цін, 
розцінок, ставок, для економічного обґрунтування планових завдань, тобто для 
розрахунків потреби у фінансових ресурсах та джерел їх формування. Такими 
нормами є норми амортизаційних відрахувань, ставки податків, ставки 
тарифних внесків, нормативи потреби в оборотних коштах та ін. Нормативний 
метод застосовується: при плануванні витрат (норм витраченої сировини, 
матеріалів, палива, теплової та електричної енергії на одиницю продукції, 
ставки розцінки з оплати праці, відсоткові ставки відрахувань у державні 
цільові фонди, норми амортизаційних відрахувань тощо); при плануванні 
валового і чистого прибутку (розрахункові норми надбавок (націнок) і 
рентабельності, ставки податків і зборів тощо); при нормуванні запасів 
оборотних засобів (норми запасів сировини, матеріалів, палива, готової 
продукції, товарів в днях обороту); при прогнозуванні використання чистого 
прибутку (відсотки відрахувань на виплату дивідендів, поповнення статутного і 
резервного капіталу, на реальні інвестиції, на цільове спрямування соціального 
призначення тощо); при розрахунку інших показників фінансового плану 
[1, с. 19].  
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2. Метод відсотка від продажу полягає в тому, що кожний елемент 

фінансової документації розраховується як певне відсоткове співвідношення 

від встановленої кількості продажу. П. А. Фомін в основу визначення 

відсоткового співвідношення вкладає: відсоткові співвідношення, характерні 

для поточної діяльності підприємства; відсоткові співвідношення, розраховані 

на основі ретроспективного аналізу як середня за останні декілька років; 

очікувані зміни відсоткових співвідношень, особливо в тих випадках, коли 

відсоткові відношення, які склалися, не задовольняють керівництво 

підприємства і воно бажає змінити їх для поліпшення фінансових показників 

[9, с. 131].  

Метод відсотка від продажу дозволяє вирішувати декілька питань. По-

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

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

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

збалансовану прогнозну інформацію (прогнозний баланс, прогнозний звіт про 

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

підприємство не може постійно працювати на повну потужність, сумнівним є 

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

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

кінцевих параметрах може бути достатньо спотвореним. У методі відсотка від 

продажу виникають багато погрішностей через корегування окремих елементів 

зв'язаних ресурсів, які розраховуються множенням їх фактичної величини на 

зріст обсягу виручки в плановому періоді, а це іноді розрізняється з 

фактичними співвідношеннями, звідси розрахунки бувають неточні.  

3. Розрахунково-аналітичний метод використовується при визначенні 

кількості відрахувань від прибутку до фонду накопичення, споживання і 

резервний фонд, при плануванні суми доходів та прибутку. Це один з найбільш 

використовуваних методів планування фінансових показників у ринковій 

економіці. 
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 Суть методу - не тільки просте зіставлення планових даних зі звітними для 

знаходження відхилень, а й спосіб, завдяки якому можна визначити основні 

закономірності, внутрішні резерви підприємства, тенденції натуральних та 

вартісних показників. Даний метод ґрунтується на експертній оцінці й 

використовується у випадках, коли відсутні техніко-економічні нормативи, а 

взаємозв'язок може бути встановлений на основі аналізу зв'язків і динаміки. 

Наприклад, щоб розрахувати, яка кількість фінансових ресурсів потрібна на 

плановий квартал, необхідно визначити фактичний обсяг використання 

фінансових ресурсів в середньому за один квартал, далі за допомогою 

експертної оцінки ймовірної зміни вели чини використання цих ресурсів, 

розрахувати, змінив середній фактичний розмір на величину майбутнього 

росту.  

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

балансу досягається збалансованість між доходами та витратами, відбувається 

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

плануванні та розподілу прибутку, при плануванні потреби надходження 

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

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

використання коштів, тобто грошові потоки. Напрями руху грошових коштів 

розглядаються залежно від основних видів діяльності: 1) фінансова діяльність: 

приплив коштів - отримання довгострокових та короткострокових позик; 

відплив коштів - виплати дивідендів (повернення короткострокових та 

довгострокових позик); 2) операційна діяльність: приплив коштів - виручка від 

реалізації робіт, послуг, аванси від замовників та покупців; відплив коштів - 

сплата за рахунками постачальників, бюджетні та позабюджетні відрахування, 

виплата заробітної плати та за відсотками; 3) інвестиційна діяльність - 

надходження та вибуття основних засобів, нематеріальних активів, придбання 

або реалізація майна. 

 5. Бюджетний метод є основним методом поточного фінансового 
планування, але його можна використовувати і на більш тривалі проміжки часу. 
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А. М. Ткаченко пропонує наступне трактування тер міна: бюджет - це форма 
планового розрахунку, яка відображає ретельно розроблену програму дій 
підприємства на майбутній період, схему грошових надходжень і витрат, 
узгоджена з виробничою програмою підприємства [8, c. 145]. Розрізняють 
операційні, фінансові та інвестиційні бюджети. Розробляється бюджет в рамках 
попереднього кварталу чи місяця. Існує ціла система взаємопов'язаних 
бюджетів, яка включає в себе: зведений бюджет по підприємству, бюджет 

окремих операцій, бюджет планування доходів і витрат структурних 
підрозділів. Бюджетний метод планування дає змогу вести облік аналіз та 
планування фінансових потоків підприємства, забезпечує платоспроможність, 
допомагає вести планування податків на прибуток, виявляти розміри динаміки 
позитивного та негативного сальдо готівки та ін. Результатами бюджетного 
планування є виявлення дефіциту фінансування підприємства на час, 
відображений у прогнозному балансі, визначення розміру дисбалансу між 
активами та пасивами прогнозного балансу за рахунок відображення всіх 
можливих фінансових рішень на наступний рік.  

6. Одним із базисних методів фінансового планування є прогнозний метод. 
Прогноз - це науково обґрунтоване судження про можливий стан підприємства 
та його середовища в майбутньому, про ймовірні шляхи та строки здійснення. 
Даний метод включає в себе розробку повного набору альтернативних 

фінансових параметрів та показників, за допомогою яких визначаються 
варіанти розвитку фінансового стану підприємства.  

У процесі прогнозування використовуються система методів фінансового 
прогнозування, яка розділяється на дві великі групи: 1) якісні методи 
прогнозування, або методи експертних оцінок. Дані методи засновані на 

проведені інтуїтивно-логічного аналізу проблеми, припускають облік 
об'єктивної думки експертів про майбутній стан подій чи явищ. За для цього 
звертаються до спеціалістів експертів зі спеціальною освітою, інтуїцією та 
досвідом; 2) кількісні методи. В науковій літературі зазначається, що більшість 
підприємств у фінансовому прогнозуванні використовують в основному 
кількісні методи прогнозування.  
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Кількісні методи, в залежності від моделі, яка використовується, можна 

поділити на групи [3]:  

1. Детерміновані методи являють собою наявність чітко детермінованих та 

функціональних зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки належить 

певне невипадкове значення результативної ознаки. Дані методи 

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

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

реалізації, розмір податкових ставок. 

 2. Стохастичні методи. Дані методи мають ймовірний характер як 

прогнозу, так і самого зв'язку між показниками які досліджуються.  

3. Комбіновані методи використовуються для раціонального поєднання 

методів, які розглянуті вище і є базовими. Ціллю використання комбінованого 

методу є підвищення точності прогнозування, зниження затрат на його про 

ведення. Щодо включення прогнозного методу до методів фінансового 

планування, то, на нашу думку, його можна вважати самостійним процесом, 

адже прогнозування - це процес науково обґрунтованого передбачення, який 

включає в себе не тільки розрахунки фінансових показників, а й висновки, які 

робить фінансовій менеджер на основі проведених розрахунків та спланувати 

конкретні дії в періоді який прогнозується. Пропонуємо поєднання методів і 

моделей планування.  

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

1) підготовку заявок на отримання кредитів у комерційних банках; 2) складання 

проспектів емісії цінних паперів для залучення додаткового капіталу у 

грошовій формі; 3) обґрунтування отримання іноземних інвестицій, що 

супроводжується наданням інвесторам надійної інформації про фінансову 

привабливість бізнес-проекту [4, c. 296-297].  

При складанні моделі використовуються наступні методи: нормативний 

метод (норми амортизаційних відрахувань, нормативи потреби в оборотних 

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

доходів та прибутку, визначення величини відрахувань від прибутку в 
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резервний фонд, в фонди накопичення та споживання), балансовий метод 

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

метод (прогноз обсягів продажу продукції / послуг). 

 Бюджетування - технологія управління бізнесом на всіх рівнях компанії, 

що забезпечує досягнення її стратегічних цілей за допомогою бюджетів на 

основі збалансованих фінансових показників. Це технологія фінансового 

планування, обліку і контролю доходів і видатків, одержуваних від бізнесу на 

всіх рівнях управління [7, c. 161]. Застосовується дана модель при 

короткостроковому фінансовому плануванні. При використанні моделі 

застосовуються методи: нормативний, розрахунково-аналітичний; балансовий, 

бюджетний (бюджет готівки, бюджет додаткових вкладень капіталу) та 

прогнозний (бюджет до ходів та витрат).  

На нашу думку, при конструюванні моделі "Бюджетування" можна 

використовувати названий вище прогнозний метод. Бюджет доходів та витрат - 

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

значення про реалізацію продукції, обсяги продажу, управлінські витрати, 

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

велике значення для підприємства, бо визначається прогнозна величина 

прибутку та оцінюється рентабельність підприємства. При складанні окремих 

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

допомогою яких можна визначити порядок їх формування. Сукупність всіх 

видів бюджетів та порядок їх складання називають бюджетною моделлю 

підприємства. Бюджетна модель являє собою процес формування бюджету, 

який починається з розробки бюджету продажів, на основі якого складається 

виробнича програма підприємства, планується потреба в сировині та 

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

собівартості продукції. Далі визначаються бюджети витрат - комерційних та 

управлінських. На останньому етапі формуються фінансові бюджети: бюджет 

доходів та розходів, прогноз балансу, бюджет грошових коштів. Бюджетування 
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передбачає підготовку головного бюджету, що складається з інтегрованих один 

з одним бюджетів, які відображають різні сторони діяльності підприємства.  

Модель "Складання прогнозних фінансових документів". Застосовують 

модель при довгостроковому фінансовому плануванні, де складаються звіти 

про рух грошових коштів та прогнозного балансу, звіти про прибутки та 

збитки, за допомогою яких підприємство має змогу розробляти оперативні 

бюджети. При використанні даної моделі використовуються наступні методи: 

нормативний метод, метод відсотка від продажу (визначає кожну статтю 

планового балансу та звіту про прибутки та збитки залежно від величини 

продажу), розрахунково-аналітичний метод, балансовий метод, бюджетний 

метод, прогнозний метод. За допомогою методу відсотка від продажу 

визначається точний зміст прогнозних документів. Складання фінансового 

плану (за звітом руху грошових коштів) визначає величину платежів та 

надходжень, забезпечує поточну платоспроможність на рік. На основі 

показників плану фінансових результатів, умов реалізації та закупівлі товарів, 

терміну оплати, сплати податків, надання кредитів покупцям та ін. 

розраховуються показники фінансового плану. План-прогноз грошових потоків 

визначає напрями витрачання та джерела надходження грошових коштів.  

Оскільки більшість показників спрогнозувати дуже важко, планування 

грошових потоків обмежується складанням бюджету готівкових грошових 

коштів. Для вибору моделі слід дотримуватися наступних характеристик: 

припущення та результати повинні бути безпомилкові; модель має бути 

гнучкою (для різноманітних ситуацій) та здатною до вдосконалення; кінцеві 

результати повинні бути прості для сприйняття та не потребувати спеціальної 

підготовки від менеджера. Розгляд моделей фінансового планування можна 

закінчити словами Р. Брейлі та С. Майєрса: "… моделі, в яких були б враховані 

усі складності та невидимі пере шкоди, які виникають у процесі фінансового 

планування, ніколи не з'являться" [2, с. 774], - і далі: "Не існує ні теорії, ні 

моделі, які забезпечували б вибір оптимальної фінансової стратегії. Отже, 

фінансове планування здійснюється методом проб і помилок" [2, с. 783].  
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Отже, фінансове планування на підприємстві повинно постійно 

удосконалюватися. Застосування сучасних моделей фінансового планування 

має велике значення для економічного росту підприємства. Зазначено, що 

оскільки більшість показників спрогнозувати дуже важко, планування 

грошових потоків обмежується складанням бюджету готівкових грошових 

коштів. Для вибору моделі слід дотримуватися наступних характеристик: 

припущення та результати повинні бути безпомилкові; модель має бути 

гнучкою (для різноманітних ситуацій) та здатною до вдосконалення; кінцеві 

результати повинні бути прості для сприйняття та не потребувати спеціальної 

підготовки від менеджера. Запропоноване поєднання моделей та методів 

фінансового планування дасть змогу підприємствам набути фінансової 

стійкості та рентабельності, більш детально опрацьовувати фінансову складову 

діяльності підприємства.  

Список використаних джерел:  

1. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування / О. Г. Біла. - Л.: 

Компакт Л В, 2005. - 312 с. 

 2. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс - 

М.: Тройка - Диалог, ОлимпБизнес, 1997. - 770 с.  

3. Земитан Г. Методы прогнозирования финансового состояния 

организации / Г. Земитан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

bizoffice.ru/afhd/metodiki/metodyprognozirovaniafinansovogosostoaniaorganizacii.h

tml.  

4. Ковалева А. М.  Финансы и кредит / А. М. Ковалева. - М.: Финансы и 

статистика, 2005. - 512 с.  

5. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент / И. Я. Лукасевич. - 3е узд., 

испр. - М.: Эксмо, 2011. - 768 с. 

 6. Лукошкина Л. Н. Финансовое планирование и прогнозирование на 

предприятии: монографія / Л. Н. Лукошкина. - СПб.: Изд-во МБИ, 2006. -            

129 с. 



305 

 7. Міньковська М. В. Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, 

успіхи та помилки / М. В. Міньковська // Економіка промисловості. - 2008. -              

№ 4. - С.161. 

 8. Ткаченко А. М. Визначення, види бюджетів та їх роль в антикризовому 

управлінні / А. М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 2. 

- С.145.  

9. Фомин П. А. Методология формирования и планирования финансового 

потенциала предприятия в рамках стратегии экономического роста: дисс. докт. 

экон. наук: 08.00.10. / П. А. Фомин. - Саратов, 2004. - 325 с. 
 

УДК 336.144.2:339.9(045) 

Остапчук С. І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИХОДУ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

Розглянуто різні трактування поняття “фінансове планування”. Доведено, що 

забезпечення обґрунтованості фінансового плану, його реальності залежить 

від достовірності вихідних даних та якості інформаційного забезпечення 

фінансового планування на підприємстві, дотримання чіткої процедури його 

реалізації, врахування специфіки діяльності підприємства та зовнішніх 

чинників впливу на діяльність.  

Ключові слова: фінансове планування, принципи, фінансовий план, капітал, 

підприємство. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання порівняння 

фактичних даних результатів виробничої діяльності з даними минулого періоду 

є ознакою пасивного, основаного на реагуванні, підходу до управління 

господарською діяльністю. Навіть існування ідеальної системи звітності не 

допоможе за неадекватної методики проведення фінансового планування й 

контролю, за яким можна було б визначити, позитивними чи негативними є 
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результати діяльності. Саме тому фінансове планування, побудова планових 

показників, з якими порівнюються фактичні дані у звітні періоди, є найкращим 

варіантом фінансового контролінгу на підприємстві. Завдяки вдосконаленню 

системи фінансового планування підприємство зможе не тільки досягти 

поставлених цілей та покращити усі показники виробничо-господарської 

діяльності, а й збільшити прибутки порівняно з попередніми роками. Однак, 

досі залишається не вирішеною проблема здійснення найбільш економічно 

виправданого, вдалого та ефективного фінансового планування на 

підприємстві, не дотримуються принципи його виконання, йому не відведено 

особливої ролі. Потреба у цілісній концепції фінансового планування спонукає 

до дослідження складових процесу планування фінансових ресурсів 

підприємства, необхідності застосування основних макроекономічних 

показників під час розрахунку показників плану підприємств. Аналіз останніх 

публікацій. 

 Економічну сутність поняття “фінансове планування” досліджували у 

своїх працях зарубіжні вчені-економісти Дж. І. Фіннерті, Д. Хан, Ченг Ф. Лі. 

Над цим працюють також вітчизняні науковці Г. М. Азаренкова, М. Д. Білик,          

І. Г. Благун, О. В. Васюренко, О. Д. Вовчак, В. М. Гриньова, О. В. Грицак,              

О. П. Гузенко, О. В. Демух, А. Г. Загородній, В. С. Загорський,                 

О. М. Калініченко, А. Ф. Кононенко, В. О. Коюда, С. М. Лаптєв,                 

Л. О. Омелянович, О. О. Папаіка, Г. О. Партин, Н. П. Погореленко,                 

А. М. Поддєрьогін, І. В. Попова, В. П. Савчук, І. Р. Чуй, Є. Г. Юрін та ін. В  їх 

працях, таких як: “Антикризовий менеджмент” А. Г. Грязнової,                 

“Підприємництво” та “Фінансовий менеджмент” М. Г. Лапусти, “Фінансові 

потоки в системі економічних відносин” Г. М. Азаренкова, “Фінансовий аналіз” 

М. В. Білик, “Фінанси” І. Г. Благуна, “Кредит і банківська справа”                 

О. Д. Вовчака та інших – яскраво висвітлено питання необхідності фінансового 

планування на будь-якому підприємстві, визначено його важливість та 

відведено велику роль загалом у фінансовій, операційній, інвестиційній та 

інших сферах діяльності підприємства.  
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Незважаючи на значну кількість робіт, у вчених-економістів все ще 

відсутній єдиний підхід до визначення ключових принципів та послідовності 

етапів здійснення фінансового планування, що підтверджує актуальність 

досліджень у цьому напрямі. Постановка цілей. Метою статті є визначення 

сутності фінансового планування, його значення, ролі та принципів організації 

в умовах нестабільного економічного середовища й підвищеного рівня ризику 

управління підприємством. Завдання дослідження: уточнити зміст поняття 

“фінансове планування” та розкрити його ключову роль у діяльності 

підприємства; висвітлити основні принципи та етапи фінансового планування 

на підприємстві; розробити практичні пропозиції щодо забезпечення виконання 

фінансового плану в межах підприємства. Виклад основного матеріалу 

дослідження. В узагальненому вигляді фінансове планування є прогнозом 

майбутнього, формою побудови активної моделі, бажаного майбутнього 

фінансового стану підприємства з одночасним визначенням шляхів, 

встановленням засобів та строків досягнення цього стану, а також кінцевих меж 

запланованих дій [4]. Фінансові плани майже завжди орієнтовані на чітко 

визначені цілі, містять проміжні результати і відображають види та обсяги 

фінансових ресурсів, витрачених для досягнення планових цілей. Однак, 

найважливішими в фінансовому плануванні все ж є кінцеві результати. Адже 

саме вони показують, чи правильно було здійснено фінансове планування і які 

корективи потрібно внести. Фінансове планування визначається як складова 

(елемент) загального процесу планування, а також як основа і 

найвідповідальніша складова функціональної системи управління [6]. Воно 

виконує в управлінні ключову роль, оскільки за фінансовими показниками 

можна не лише виявити виконання показників поточного року, порівняно з 

попереднім, а й проблеми, наявні у діяльності підприємства. Наведемо декілька 

трактувань фінансового планування в науковій літературі, а також з погляду 

різних авторів.  

Аналізуючи різні трактування, можна зробити висновок, що фінансове 

планування розглядається переважно з двох позицій – як процес і як вид 
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діяльності. Фінансове планування як процес розглядає більшість авторів, як 

українських, так і зарубіжних. Це пояснюється тим, що планування є 

невід’ємною частиною управління та дає змогу зв’язати всі структурні ланки 

підприємства в цілісну виробничо-господарську систему і забезпечити її 

розвиток в напрямі досягнення поставлених цілей [9]. На наш погляд, цим 

визначається вибір цілей та найкращих способів їх реалізації, що значною 

мірою збігається з процесом управлінням фінансовими потоками, тобто 

логістичною діяльністю підприємства в сфері фінансів. Щодо фінансового 

планування як виду діяльності, то воно, безперечно, являє собою діяльність, яку 

здійснює фахівець та яка спрямована на максимізацію ефективності 

функціонування підприємства (або макроекономічної системи) й вирішення 

поставлених завдань. Оскільки фінансове планування є засобом реалізації 

основних функцій фінансів підприємств – розподільчої, регулювальної, 

контрольної, можна зробити висновок, що воно є не лише необхідним 

елементом фінансового менеджменту, але й засобом його реалізації. Однак 

більшість вітчизняних учених вважають, що фінансове планування, поряд з 

плануванням грошових потоків, охоплює планування фінансових результатів, 

активів і пасивів, інвестицій та джерел їх фінансування, тобто усю економічну 

сферу діяльності підприємства. З цієї позиції фінансове планування є 

системоутворювальним елементом усього механізму діяльності підприємства.  

Отже, розглянувши визначення фінансового планування різних авторів, 

необхідно конкретизувати його зміст, мету та напрями використання. Зокрема, 

на наш погляд, процес фінансового планування повинен відображати мету 

операційної та збутової діяльності підприємства, являти собою розроблення 

системи різних за змістом і термінами дії узгоджених між собою фінансових 

планів, визначати обсяг фінансових ресурсів за джерелами їх формування і 

напрямами цільового використання залежно від перспективних цілей діяльності 

підприємства, змін зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування, 

а також встановлених завдань і обмежень. Об’єктивна необхідність та 

важливість фінансового планування визначається його провідною роллю у 
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забезпеченні ефективного розвитку підприємства, яка проявляється у тому, що 

фінансове планування виступає інструментом регулювання системи 

економічних відносин щодо формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів. Тому фінансове планування забезпечує виявлення резервів 

покращення використання фінансових ресурсів та їх зростання на підприємстві.  

Фінансове планування координує фінансові цілі різного порядку 

(стратегічні й поточні), допомагає узгодити конфліктні фінансові рішення 

(прибутковість – рівень фінансового ризику – ліквідність). Така координація 

різнорівневих цілей дозволяє, з одного боку, спрямувати діяльність 

підприємства на реалізацію головної стратегічної мети функціонування, а з 

іншого – забезпечити необхідні пропорції формування активів, капіталу, 

грошових потоків у процесі його розвитку і “прямування” до стратегічної мети 

[15]. Така координація є одним із головних завдань фінансового планування на 

підприємстві, без якого усі фінансові цілі на підприємстві були б 

різноспрямовані, не взаємопов’язані, що в результаті не приносило б ніякого 

економічного ефекту підприємству. Оскільки процес фінансового планування 

здійснюється з урахуванням чинника ризику, фінансове планування є 

інструментом мінімізації фінансових ризиків підприємства. Це досягається 

завдяки багатоваріантності планових розрахунків, котра передбачає 

формування алгоритмів. 

Реагування і коригування поведінки підприємства в різних ситуаціях, що 

генеруються різноманітними чинниками зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. Як одна з найважливіших функцій фінансового управління, 

фінансове планування є своєрідним інтегрувальним елементом в системі 

керування, який узгоджує, координує такі функції фінансового менеджменту, 

як формування інформаційної бази, фінансовий контроль та стимулювання 

виконання прийнятих управлінських рішень у сфері фінансів, оскільки певною 

мірою забезпечує можливість реалізації цих функцій [14]. Фінансове 

планування на цьому рівні дозволяє покращити якість менеджменту фінансових 
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показників, надати достовірну інформацію щодо підприємства та забезпечує 

досягнення намічених цілей завдяки виваженим управлінським рішенням. 

Обґрунтовуючи необхідність та значення фінансового планування, 

зауважимо, що у контексті забезпечення фінансової стабільності фінансовому 

плануванню має відводитися особлива роль, оскільки воно пов`язане з 

ресурсним чинником – формуванням, розміщенням і використанням 

фінансових ресурсів та отриманням прибутку на вкладений у господарську 

діяльність капітал. Саме у процесі фінансового планування економічно 

обґрунтовується потреба підприємства у капіталі для забезпечення виконання 

прогнозованих бізнес-планом обсягів господарської діяльності, яка 

узгоджується з наявними джерелами фінансування і тими, що реально 

залучити, та створюються передумови фінансової стабільності підприємства.  

Тому, реалізуючи процес фінансового планування, треба пам’ятати, що 

його практичною метою має стати обґрунтування потреби в капіталі, щоб 

забезпечити прогнозовані обсяги операційної та інвестиційної діяльності, 

взаємоузгодження з капіталом, який реально можна залучити, ресурсне 

забезпечення кругообігу виробничих фондів на засадах фінансової стійкості, 

платоспроможності, створення передумов для отримання прибутку в розмірі, 

достатньому для економічного й соціального розвитку [7]. Саме ця мета є 

пріоритетною для забезпечення життєздатності й розвитку підприємства. Нині, 

в динамічних ринкових умовах, коли конкурентоспроможність підприємств, їх 

сильна позиція на ринку залежать передусім від правильного вибору сфери 

діяльності й уміння забезпечити фінансову стабільність, інтерес економістів до 

організації фінансового планування та методів контролю виконання 

фінансового плану постійно зростає. Належна організація фінансового 

планування реалізується за допомогою низки принципів, які сформулював ще 

А. Файоль, а пізніше доповнив Р. Акофф і розвинули сучасні економісти.  

Основні з них такі [14]: 1. Принцип єдності (холізму) – передбачає 

системний характер фінансового планування, тобто взаємозв’язок окремих 

елементів у системі фінансового планування та спрямованість їх на досягнення 
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єдиної мети. 2. Принцип участі – залучення до фінансового планування 

фахівців різних функціональних підрозділів різних рівнів, оскільки фінансовий 

план агрегує показники за різними напрямами роботи підприємства.                 

3. Принцип безперервності, який полягає в перманентності процесу планування 

в межах певного циклу та змінність фінпланів від періоду до періоду.                 

4. Принцип гнучкості, який полягає в здатності фінансового планування 

змінювати свої орієнтири залежно від змін зовнішнього середовища.                 

5. Принцип точності – забезпечення максимальної точності планових 

показників, їх конкретизація на рівні оперативного фінансового планування.                 

6. Принцип альтернативності – здійснення багатоваріантних планових 

розрахунків і вибір найкращої альтернативи розвитку підприємства. 7. Принцип 

адекватності – вибір найбільш придатних і адекватних моделей і методів 

фінансового планування, що враховують закономірності розвитку конкретних 

підприємств, економічних явищ і процесів. 8. Принцип ефективності – 

забезпечення одержання додаткового ефекту в результаті організації 

фінансового планування; передбачає необхідність оцінки витрат на організацію 

фінансового планування та їх зіставлення з ефектом від його впровадження. 

Звичайно, перелік названих принципів не є вичерпним, оскільки принципи 

фінансового планування для кожного конкретного підприємства повинні 

вибиратись з урахуванням сфери застосування та специфіки його діяльності.  

Однак, на наш погляд, в нинішніх умовах нестабільності найважливішими 

принципами фінансового планування, котрі повинні використовувати усі без 

винятку підприємства, є: забезпечення оптимальності використання наявних 

ресурсів, а також гнучкості системи фінансового планування. Тобто 

використання ресурсів підприємства має орієнтуватися на потреби, умови і 

кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, максимально повну реалізацію наявних резервів.  

Принцип гнучкості можна виокремити як найголовніший з 
вищенаведених. Адже, відповідно до нього, підприємство повинно реагувати на 
зміну зовнішнього та внутрішнього середовищ у випереджувальному режимі та 
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відповідно до цього змінювати свою діяльність. Це зробить його більш 
адаптивним, пристосованим до ринку та допоможе зменшити витрати. Щодо 
організації фінансового планування, зауважимо, що плани можуть формуватись 
як в окремих підрозділах підприємства, так і у всій компанії загалом. Зведений 
фінансовий план за підрозділами становить генеральний фінансовий план 
підприємства.  

Залежно від структурної побудови компанії процес планування фінансів 
може здійснюватися у двох напрямах. Перший – це коли генеральний план 
доводиться до підрозділів за їх показниками і другий – коли генеральний план 
формується за даними структурних підрозділів. Визначити, який з цих двох 
напрямів найефективніший для всіх підприємств, неможливо, адже їх 
ефективність залежить від багатьох чинників, наприклад: розмірів 
підприємства, виду діяльності, кваліфікації управлінського персоналу, 
фінансового стану підприємства, розуміння керівництвом ролі та значення 
контролінгу та інших чинників [4]. Врахування цих чинників надзвичайно 
важливе і не варто упускати жодного з них. Однак найважливішим, на наш 
погляд, все ж є чинник належного рівня кваліфікації управлінського персоналу, 
адже без розуміння керівництвом ролі та значення фінансового планування 
робити такий вибір взагалі марно. 

 Отже, керівництво підприємства має розуміти усю значущість цього 

процесу та бути компетентним у тонкощах фінансового планування. Як 
свідчить практика, суб’єкти господарювання у процесі фінансового планування 
часто обмежуються розробленням плану доходів, витрат і прибутку, не 
приділяючи належної уваги ресурсному забезпеченню кругообігу виробничих 
фондів з одночасною підтримкою фінансової стійкості та платоспроможності. 

Однак без чіткого узгодження прогнозованих обсягів операційної, 
інвестиційної та інших видів діяльності із джерелами їх фінансування важко 
забезпечити очікувані фінансові результати та створити передумови фінансової 
стійкості підприємства. Тому навіть за умови виконання плану з реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) такі підприємства не завжди отримують 
очікуваний прибуток від операційної та звичайної діяльності.  
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Оскільки метою підприємства є збільшення прибутків, зменшення витрат, 

ефективний розподіл фінансових ресурсів, у фінплануванні необхідно [7]:                

1) визначити величину потрібних і реально можливих грошових ресурсів за 

джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення 

операційної, інвестиційної та інших видів діяльності; 2) оптимізувати структуру 

капіталу за джерелами і напрямами розміщення; 3) визначити прогнозовану 

доходність капіталу, авансованого на формування активів підприємства;                 

4) розробити альтернативні чи запобіжні заходи на випадок відхилень від 

прогнозованих показників; 5) контролювати й оперативно реагувати на хід 

виконання фінплану. Виконання зазначених дій є надзвичайно важливим для 

підприємства, у разі послідовного та правильного їх здійснення вони дадуть 

змогу наблизити підприємство до запланованих показників. При цьому 

визначення альтернативних (запобіжних) заходів на випадок відхилень, 

контроль і оперативне реагування є найважливішим завданням, адже без їх 

виконання всі попередні дії можуть не дати позитивних результатів.  

Економічна ситуація в Україні нині надзвичайно нестабільна. Існує низка 

проблем щодо невідповідного рівня витрат і доходів підприємств, віддачі на 

вкладений капітал, забезпечення альтернативності джерел ресурсів. В таких 

умовах різко зростають вимоги до якості фінансового планування, його 

організації та швидкості реагування на зміни.  

Відповідно до цього, у процесі розроблення фінансового плану необхідно 

поетапно прогнозувати [15]: доходи, витрати, прибуток від операційної, 

інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності та чистий прибуток і 

напрями його використання; потребу в оборотних коштах за джерелами і 

напрямами використання; джерела інвестиційних ресурсів для виконання плану 

капвкладень; величину і напрями використання коштів соціального 

спрямування; баланс активів і пасивів на кінець планового періоду. За думкою 

Ю. В. Сисоя [13], можна виокремити п’ять етапів фінансового планування. На 

першому етапі необхідно розробити план доходів, витрат і прибутку з тим, щоб 

упевнитися в економічній і фінансовій результативності прогнозованих видів 
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діяльності, достатності очікуваного чистого прибутку для самоокупності та 

остаточно визначитися з напрямами діяльності. Щодо другого етапу, то тут 

треба подбати про достатність грошових ресурсів для ритмічного кругообігу 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Для цього доцільно скласти 

баланс грошових ресурсів, у якому відобразити потребу в обігових коштах для 

формування запасів планових оборотних засобів, з одного боку, і джерела 

формування обігових коштів – з іншого. Зауважимо, що структура джерел має 

бути не довільною, а такою, що забезпечить підприємству платоспроможність, 

кредитоспроможність і ліквідність поточних зобов'язань. Тому величина 

власних обігових коштів повинна бути прогнозованою, має встановлюватися 

норматив.  

Обов'язок підприємства – забезпечити їх наявність у розмірі, не меншому 

за норматив [13]. Як бачимо, на цих етапах важливо розробити певний план 

доходів та витрат підприємства, а також впевнитися в тому, що грошових 

коштів буде достатньо для безперебійного обороту виробничих фондів, тобто 

забезпечити та підкріпити прогнозовані обсяги діяльності фінансовою базою. 

Третій етап пов’язаний із визначенням джерел фінансування капітальних 

вкладень, щоб уникнути недофінансування об'єктів і не допустити непланового 

вилучення власних коштів із обігу на капітальні вкладення. За великих обсягів 

капітальних вкладень доцільно скласти баланс фінансування капітальних 

вкладень, в якому відобразити їх напрями та конкретні джерела фінансування. 

Якщо підприємство залучає зовнішні інвестиції на визначений строк, треба 

спершу виконати розрахунок їх окупності. За невеликих обсягів капітальних 

вкладень джерела і напрями використання коштів на реальні інвестиції можна 

відобразити окремими розділами у балансі грошових ресурсів. Наступний крок 

здійснюється в соціальній політиці підприємства. Адже, щоб забезпечити 

успішне виконання показників фінансового плану, необхідно приділити 

належну увагу персоналу підприємства, його соціальному забезпеченню, 

оскільки матеріальне заохочення є важливою мотивацією до праці, до новацій. 

Від соціальної політики підприємства великою мірою залежить прогрес на 
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підприємстві, трудова дисципліна і кадрова стабільність. Тому підприємству 

доцільно виробити систему матеріального заохочення, тісно поєднати її з 

результатами праці та кінцевими фінансовими результатами підприємства, 

визначити джерела фінансування, скласти кошторис та забезпечити прозорість і 

гласність використання коштів. На завершальному етапі необхідно скласти 

прогнозний баланс активів і пасивів підприємства, визначити структурні зміни, 

які відбудуться за умов виконання фінансового плану, оцінити їх вплив на 

фінансовий стан підприємства, розрахувати очікувані показники, за якими 

оцінюється фінансова стабільність, провести їх порівняльний аналіз за останні 

три-п’ять періодів, щоб запобігти можливому погіршенню фінансового стану 

підприємства [13].  

Отже, очевидно, що кожний етап потребує економічно обґрунтованих 
розрахунків, результати яких повинні піддаватися контролю, аналізу та 
оперативному регулюванню. У процесі розроблення плану й контролю за 
ходом його виконання у полі зору фінансиста повинна бути вся різнобічна 
фінансово-господарська діяльність підприємства. Першочерговим його 
завданням має бути забезпечення фінансової стабільності суб'єкта 
господарювання, з максимальним використанням внутрішніх важелів 
ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів, підвищення 
фондовіддачі та рентабельності активів, забезпечення високої ліквідності. 
Водночас фінансовий менеджер повинен аналізувати доступну інформацію про 
діяльність конкурентів підприємства, прогнозувати вплив зовнішніх чинників 
на фінансовий стан підприємства, розробляти запобіжні чи альтернативні 
заходи, щоб забезпечити фінансову стійкість і конкурентоспроможність. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, фінансове планування 
є важливою складовою внутрішньофірмового планування, реалізація якого – 
необхідна умова досягнення підприємством стратегічних цілей діяльності. 
Воно узгоджує окремі фінансові цілі, координує їх з іншими цілями, забезпечує 
ефективний механізм управління фінансовою системою. Проведене 
дослідження проблем фінансового планування свідчить, що лише створення 
надійної та гнучкої системи управління фінансами, спрямованої на вирішення 
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питань бюджетної, кредитної та інвестиційної політики, дасть змогу 
підприємствам суттєво підвищити ефективність своєї діяльності. Окрім того, 
важливою проблемою фінансового планування є забезпечення обґрунтованості 
фінансового плану, його реальності. Це залежить значною мірою від 
достовірності даних щодо збуту, дебіторської заборгованості та строків її 
погашення, потреб у фінансуванні, налагодженої роботи підрозділів, задіяних у 
складанні фінансового плану, та оперативності його розроблення. Тому 
важливим питанням є якість інформаційного забезпечення фінансового 
планування на підприємстві. Надалі для ефективного здійснення фінансового 
планування на підприємстві менеджерам потрібно приділити значну увагу 
інформаційному забезпеченню та формуванню відповідного світогляду керівної 
ланки щодо розуміння значення та вагомої ролі фінансового планування, його 
ефективного проведення.  

Отже, щоб забезпечити обґрунтоване фінансове планування та виконання 
фінансового плану, необхідною умовою є підготовка до його складання, 
дотримання чіткої процедури (послідовності етапів), врахування специфіки 
діяльності підприємства, належно опрацьованої та достовірної вихідної 
інформації та зовнішніх чинників впливу на діяльність. Враховуючи чинники 
впливу зовнішнього середовища та вибираючи відповідні конкретним умовам 
принципи здійснення фінансового планування, можна добитись зміцнення 
фінансової стабільності підприємства за умови досягнення прогнозованих 
обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, 
створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для 
самоокупності та самофінансування підприємства. 
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             Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовано особливості забезпечення розвитку сучасних 
підприємств, визначено основні проблеми та перешкоди цього процесу, 
виявлено взаємозв'язок та напрямки взаємодії між інноваціями та інвестиція-
ми, здійснено спробу вдосконалити зазначені процеси. 
Ключові слова: розвиток, стабільність, інновація, інвестиція, економічне 
зростання.  

Сьогодні, в умовах кризи фінансування інноваційної діяльності та 
низького рівня інвестиційної активності в інноваційному секторі економіки 
України однією із ключових проблем є реалізація стратегії інвестиційно-
інноваційного розвитку. Особливої актуальності тепер набувають питання 
вдосконалення принципів, методів і підходів до інвестиційного забезпечення 
інноваційних процесів, раціоналізації механізму управління процесом 
залучення інвестицій в інновації, а також оцінки доцільності інвестування в 
інноваційні проекти на основі дослідження циклічної динаміки попиту на 
інновації. 
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Аналізуючи взаємозв'язок та напрямки взаємодії між інноваціями та 

інвестиціями, слід зазначити, що: 

1) інвестиції забезпечують реалізацію інноваційного процесу, а інновації 

породжують додатковий капітал, і, відповідно - нові інвестиції; 

2) інновації складають окремий сегмент інвестиційного ринку і в певній 

мірі є його об'єктом; 

 3) інновація - це реалізований на ринку результат певної діяльності, 

одержаний внаслідок інвестування капіталу у створення нового продукту або 

процесу (технології); 

4) вважається, що в умовах стабільної економіки всі інвестиції бажано 

мають бути інноваційної спрямованості, а в умовах кризи інвестиції повинні 

бути спрямовані на підтримку діючих технічно відсталих виробничих фондів; 

5) інвестиції без інновацій призводять до відтворення ресурсовитратного 

та застарілого обладнання , відповідно - до орієнтації економіки на 

екстенсивний шлях розвитку, який, як доведено дослідженнями закордонних та 

вітчизняних економістів, не має майбутнього. 

Таким чином, на нашу думку, інвестиційні та інноваційні процеси слід 

розглядати не окремо, а у комплексі, що дозволяє стверджувати про 

необхідність реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії забезпечення 

сталого розвитку. 

Відтак, орієнтир на стале економічне зростання - цільова установка 

характерна для підприємств, які пріоритетною метою обирають забезпечення 

повної фінансового рівноваги і уникнення ризику банкрутства в процесі 

майбутнього економічного розвитку. Метод планування показників обсягу 

випуску (реалізації) товарної продукції при такому підході заснований на 

використанні моделі стійкого економічного зростання підприємства, яка 

поєднує цей обсяг з показниками використання його капіталу. 

Оскільки цей метод планування відносно рідко використовується у 

сучасній вітчизняній практиці та ще не отримав належного відображення в 
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літературі, розглянемо його більш докладно. Для економічної інтерпретації 

визначеної моделі розкладемо її на окремі складові (табл. 1). 

Таблиця 1 – Складові моделі стійкого економічного зростання 

підприємства 
Т = ЧП / ОР X ККП X А / СК X КОК 

Приріст 
обсягу 
виробництва 
(реалізації) 
товарної 
продукції 

  Коефіцієнт 
рентабельності 
виробництва 
(реалізації) 
товарної 
продукції  

  Коефіцієнт 
капіталізації 
чистого 
прибутку 
 
 

  Коефіцієнт 
левериджу 
активів 

  Коефіцієнт 
оборотності 
загальної 
суми 
капіталу 

 

З наведеної моделі, розкладеної на окремі складові її елементи, можна 
побачити, що ймовірний темп приросту обсягу виробництва (реалізації) 
товарної продукції, який не порушує фінансову рівновагу підприємства, 
складає роботу наступних чотирьох коефіцієнтів, досягнутих при рівноважному 
його стан на попередньому етапі економічного управління: 1) рентабельності 
виробництва (реалізації) товарної продукції; 2) капіталізації чистого прибутку; 
3) левериджу активів (він характеризує "фінансовий важіль", з яким власний 
капітал підприємства формує активи, що використовуються в його 
господарській діяльності); 4) оборотності загальної суми капіталу. 

Якщо базові параметри фінансової стратегії підприємства залишаються 
незмінними в майбутньому періоді, розрахунковий показник буде залишати 
оптимальне значення можливого приросту обсягу виробництва (реалізації) 
товарної продукції. Будь-яке відхилення від цього оптимального значення буде 
або вимагати додаткового залучення фінансових ресурсів (порушуючи 
фінансову рівновагу), або генерувати додатковий обсяг цих ресурсів, не 
забезпечуючи ефективного їх використання в операційному процесі. 

Коли ж за умовами кон'юнктури товарного ринку підприємство не може 
вийти на запланований темп приросту обсягу реалізації продукції або, навпаки, 
може істотно його перевищити, для забезпечення нового ступеня фінансової 
рівноваги підприємства в параметри стратегії використання його капіталу 
мають бути внесені відповідні корективи (тобто змінені значення окремих 
базових цільових показників). 
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Отже, модель сталого економічного зростання є регулятором оптимальних 

темпів розвитку обсягу операційної діяльності (приросту обсягу виробництва 

або реалізації товарної продукції) або у зворотному її варіанті - регулятором 

основних параметрів фінансового розвитку підприємства (розкритих системою 

розглянутих коефіцієнтів). Вона дозволяє закріпити досягнуте на попередньому 

етапі управління використанням капіталу підприємства фінансову рівновагу в 

довгостроковій перспективі його економічного розвитку. 

Таким чином, з розглянутого методу планування можна зробити наступні 

основні висновки: 

1. Максимальний період безкризового розвитку при досягнутому 

рівноважному фінансовому стані підприємства визначається періодом 

відповідності темпів приросту обсягу реалізації товарної продукції їх 

значенням, розрахованим за моделлю сталого економічного зростання. Будь-

яке відхилення від розрахункових значень цього показника приводить до втрати 

підприємством стану фінансової рівноваги. 

2. Стійке економічне зростання підприємства забезпечується наступними 

основними параметрами його фінансового розвитку: 

- коефіцієнтом рентабельності виробництва (реалізації) товарної продукції; 

- політикою розподілу прибутку (відбиваної коефіцієнтом капіталізації 

чистого прибутку); 

- політикою формування структури капіталу (відбиваної коефіцієнтом 

фінансового левериджу) або відповідно політикою фінансування активів (що 

відображається коефіцієнтом левериджу активів); 

- політикою формування співвідношення основного і оборотного капіталу 

(відбиваної коефіцієнтом оборотності капіталу). 

Змінюючи будь-які перераховані параметри стратегії використання 

капіталу підприємства можна домогтися прийнятних темпів його економічного 

розвитку в умовах фінансової рівноваги. 

3. Всі параметри моделі сталого економічного зростання мінливі в часі і з 

метою забезпечення фінансової рівноваги підприємства повинні періодично 
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коректуватися з урахуванням внутрішніх умов його розвитку, зміни 

кон'юнктури фінансового і товарного ринків та інших факторів зовнішнього 

середовища. 

Виходячи з цих висновків, до параметрів стратегії використання капіталу 

підприємства в процесі його розвитку вносяться необхідні корективи, що 

задаються можливими темпами приросту обсягу виробництва (реалізації) 

товарної продукції [1]. 

Загалом, одним із основних факторів зростання економіки на 

макроекономічному рівні є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Але, зважаючи на умови економічної кризи, розлад фінансово-кредитної 

системи, гостру напруженість суспільного життя та враховуючи брак вільних 

фінансових ресурсів, дослідження проблем такого напряму діяльності і пошук 

шляхів їх вирішення є дуже актуальними. 

Інвестиційно-інноваційна діяльність, в порівнянні з інноваціями, є 

привабливішою для зовнішніх інвесторів і має більший потенціал розвитку. В 

результаті її здійснення підприємство на якісно новому рівні оновлює основні 

виробничі фонди, створює додаткові фінансові ресурси для подальшого 

розвитку, має можливість економити трудові та матеріально-сировинні ресурси 

і виробляє продукцію з якіснішими характеристиками. Все це є передумовою 

для формування інноваційного потенціалу підприємства, що в майбутньому 

забезпечить гарантований високий дохід інвестору. 

Для того, щоб створити і ефективно використовувати потенціал 

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, необхідно 

сформувати систему ефективного стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємств, а саме: 

- забезпечити стабільну законодавчу базу; 

- відновити кредитування як основних галузей економіки України, так і 

тих секторів, що орієнтовані переважно на національний ринок і ефективність 

діяльності яких суттєво залежить від обсягів кредитування; 
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- розробити систему мотивацій для національного та іноземного інвестора, 

в тому числі і за рахунок податкових пільг; 

- комплексно задіяти всі можливі державні механізми регулювання, які 

пов’язані податковою, бюджетною, грошово-кредитною, амортизаційною та 

митною політикою, вдосконалюючи правове регулювання у кожній з цих сфер. 

Ще одним з безумовних факторів зростання економічного потенціалу 

підприємства  на ринку є ефективність його менеджменту. Що ж дає 

ефективний менеджмент підприємству для зміцнення позицій на ринку? 

1. Підвищення ефективності виробництва і передусім продуктивності 

праці. Аналізуючи діяльність фірми, слід враховувати, що прибуток - не 

причина існування підприємства, а результат здійснення функцій (маркетинг, 

інновації, продуктивність) персоналом, об'єднаним завдяки менеджменту в 

єдину систему. Менеджмент забезпечує вільне спілкування персоналу на 

підприємстві: по вертикалі (зверху вниз і знизу вверх) і по горизонталі (між 

різними підрозділами і працівниками). 

2. Менеджмент дає змогу уникнути фінансових потрясінь в умовах ринку. 

Справа в тому, що при ринковій конкуренції важливо не стільки одержати 

прибуток, скільки створити умови, необхідні для дальшого успішного 

функціонування підприємств. Та або інша операція менеджменту має 

приносити такий прибуток, який дав би можливість акумулювати досить 

коштів, що створюють реальні передумови долати можливі ризики 

майбутнього, успішно елімінувати вплив ризикових ситуацій. 

3. Менеджмент знижує рівень соціальної напруженості на підприємстві і в 

суспільстві. Справа в тому, що управлінська діяльність, виходячи з ідей 

наукового менеджменту, покликана всіляко пом'якшувати, а в ідеалі усунути 

конфлікти між менеджерами і робітниками. І це багато в чому вдається на 

провідних зарубіжних фірмах за рахунок поширення акцій серед робітників, 

системи «довічного найму» та ін. Конкурентоспроможність фірми, в якій немає 

внутрішніх конфліктів, а до того ж чітко розподілені функції між підрозділами, 

є дуже високою.  
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Таким чином, на нашу думку, інвестиційні та інноваційні процеси 

потрібно розглядати як особливі взаємопов'язані етапи розвитку однієї системи. 

Виходячи з цього можна вести мову про впровадження спільної інвестиційно-

інноваційної стратегії сталого розвитку, в рамках якої, з одного боку, 

здійснюються фундаментальні і прикладні дослідження, розробляються нові 

технології, працює система акумулювання і пошуку інноваційних ідей, а з 

іншого - відбувається пошук капіталу, відбір інвестиційних проектів, 

запроваджування його у виробництво. Одним із основних факторів зростання 

економіки на макроекономічному рівні є активізація інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Крім того, беручи до уваги умови економічної кризи, розлад 

фінансово-кредитної системи, гостру напруженість суспільного життя та 

враховуючи брак вільних фінансових ресурсів, дослідження проблем такого 

напряму діяльності і пошук шляхів їх вирішення є дуже актуальними. 

Інвестиційно-інноваційну стратегію слід визначати як довгострокову та 

розраховану на перспективу програму з формування інноваційних переваг, які 

являють собою відображення позитивних якісних змін в результаті будь-яких 

інвестиційних процесів. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ   

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено економічну сутність фінансової рівноваги підприємства, 

проаналізовано основні методи її оцінки, вказано взаємозв’язок між 

платоспроможністю та фінансовою рівновагою підприємства. Виявлено 

перспективи забезпечення фінансової рівноваги підприємств у майбутньому.  

Ключові слова: фінансова рівновага, ділова активність, платоспроможність, 

кризовий стан, загроза, ризик, фінансова стійкість. 

Україна, що стала на шлях ринкових реформ, не мала розробленої 

законодавчої бази з питань банкрутства, а наявні традиції практично цілком 

втратила. Розпад колишнього Радянського Союзу, розрив економічних зв'язків, 

повільні темпи конверсії військово-промисловою комплексу, інфляційні 

процеси, безгосподарність - усе це призвело до зростання кількості 

неплатоспроможних підприємств. У деяких галузях і регіонах їхня кількість 

сягала 80%. На таких підприємствах, як правило, були відсутні середньо- і 

довгострокове планування; продуктивність праці перебувала на низькому рівні; 

не вистачало молодих ініціативних кадрів. На багатьох українських 

підприємствах не впроваджуватися нові види товарів, не здійснювалася їхня 

модифікація, що знижувало конкурентоспроможність. 

         Визначення межі фінансової рівноваги підприємства має істотне 

практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в 

умовах ринкової економіки, тому що, недостатня стійкість суб'єктів 

господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких 

постійно зростає. 

       Проблеми фінансової рівноваги детально досліджено в працях відомих 

вітчизняних та зарубіжних класиків, зокрема: Ю. Брігхема і Л. Гапенськи,  
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Дж. К. Ван Хорна, І. О. Бланка, В. В. Ковальова, Д. С. Молякова,                 

Е. С. Стоянової,  А. Д. Шеремета та інших. Необхідно зауважити, що більшість 

науковців та дослідників найважливішим елементом визначеної 

характеристики підприємства вважають ліквідність. 

Показник фінансової рівноваги та ризику в якості грошового потоку 

дозволяє підприємству протистояти своїм боргам. Іншими словами підтримує 

фінансову рівновагу. Тому він використовується для оцінки платоспроможності 

підприємства та одночасно ризику затримки  платежу. 

        Метою дослідження є аналіз фінансової стійкості торговельного 

підприємства. 

Платоспроможність - зовнішній признак фінансової рівноваги 

підприємства та забезпеченості оборотних  активів довгостроковими 

джерелами. 

Необхідною умовою життєдіяльності підприємства є, як відомо, 

забезпечення його постійної платоспроможності. Основним завданням 

фінансового менеджменту є така координація вхідних та вихідних грошових 

потоків, щоб у будь - який час підприємство було спроможним виконати свої 

поточні платіжні зобов’язання. Цього можна досягти, додержуючи фінансової 

рівноваги в довгостроковому періоді. Фінансова рівновага передбачає, що 

грошові надходження підприємства дорівнюють або перевищують потребу в 

капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань.  

Використання моделей фінансової рівноваги з метою забезпечення 

платоспроможності та ліквідності підприємства, що перебуває у кризі, 

спрямоване на збільшення вхідних грошових потоків та зменшення вихідних. 

Збільшення вихідних грошових потоків досягається за рахунок основних 

заходів [3]: 

а) мобілізації внутрішніх резервів самофінансування; 

б) рефінансування дебіторської заборгованості; 

в) стимулювання збуту основної продукції; 

г) залучення основного акціонерного капіталу; 
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д) одержання нових позик. 
Вихідні грошові потоки зменшуються в результаті таких основних заходів: 
а) зменшення поточних виплат у рамках операційної діяльності (зниження 

собівартості продукції); 
б) реструктуризації кредиторської заборгованості; 
в) перегляду дивідендної політики; 
г) заморожування інвестицій. 
Для підприємства першим рівнем стабілізації є досягнення такого стану 

фінансової рівноваги, як самофінансування діяльності у режимі простого 
відтворення. Тобто стабілізація відбувається на такому рівні, коли 
забезпечується стійкість як протидія спаду обсягів виробництва й руйнування 
ресурсного потенціалу. Більш високим рівнем фінансово - економічної 
стабілізації є забезпечення такої стійкості, яка зумовлює поступове економічне 
зростання і перехід до розширеного відтворення. 

Найповніше фінансову стійкість підприємства може бути розкрито на 
основі вивчення рівноваги між статтями активу і пасиву балансу. Фінансову 
рівновагу можна розглянути за двома підходами, що взаємно доповнюють один 
одного: перший (майновий) підхід до оцінювання фінансової рівноваги. 
Перший припускає збалансованість активів і пасивів балансу за термінами і 
спроможність підприємства вчасно погашати свої борги (ліквідність балансу); 
другий (функціональний) підхід ґрунтується на функціональній рівновазі між 
джерелами капіталу і використанні їх в основних циклах господарської 
діяльності (операційний, інвестиційний, грошовий цикли).  

Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної 
діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення 
ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах. Ця економічна 
категорія є першочергово важливою для економічних партнерів, що 
здійснюють співробітництво з торговельним підприємством. Очевидно тому, 
забезпечення фінансової рівноваги є найважливішим завданням фінансових 

служб та адміністрації підприємства (зокрема торговельного), умовою 
успішності його внутрішніх та зовнішніх взаємодій [1]. 
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Таким чином, фінансова рівновага - це певний стан підприємства, який 

віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансово-

майнових зобов'язань перед іншими господарськими суб'єктами завдяки 

правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної 

структури активів підприємства та ефективності їх використання та правильно 

сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з 

найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов'язана із 

загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від 

кредиторів та інвесторів. 

Аналіз фінансової рівноваги торговельного підприємства на певну дату 

дозволяє встановити, наскільки раціонально підприємство керує власними та 

запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Коло 

найважливіших показників діяльності підприємства і показників, які 

характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто фінансову 

рівновагу, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства; 

наявність і динаміку основних та оборотних коштів; раціональність розміщення 

(використання) власних і залучених фінансових ресурсів (основних і оборотних 

коштів); ступінь фінансової незалежності підприємства (фінансової автономії); 

ліквідність і платоспроможність. 

Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом 

рентабельності діяльності торговельного підприємства і першочергово має бути 

досліджена в процесі проведення комплексного фінансового аналізу, який 

обумовлює потребу наявності в штаті підприємства висококваліфікованих 

аудиторів, що забезпечить постійний контроль та безперервний аналіз ступеня 

фінансової рівноваги конкретного торговельного підприємства. 

Деякі представники науки пропонують підхід до розуміння фінансової 
рівноваги з боку ліквідності балансу та з боку джерел фінансування і напрямків 
їх використання - операційний, інвестиційний, грошовий цикли. Але це не 
пояснює виділення таких циклів використання джерел фінансування, вказуючи, 
що фінансова рівновага лежить в основі вивчення фінансової стійкості, 



329 

платоспроможності та ліквідності. Ми не можемо погодитися з підходом до 
сутності фінансової рівноваги з точки зору ліквідності балансу, тому що це 
різні речі та поняття. 

При оцінці ліквідності суб’єкта господарювання визначають 
співвідношення між окремими групами активів та пасивів, а не їх рівновагу. 
Наприклад, не завжди різні рівні ліквідності балансу будуть свідчити про 
існування фінансової рівноваги. Про фінансову рівновагу буде свідчити тільки 
абсолютно ліквідний баланс. Існує також наступне визначення фінансової 
рівноваги, як стану фінансів підприємства, за якого грошові надходження 
підприємства рівні його потребі в коштах для виконання поточних платіжних 
зобов’язань, або дещо перевищують її, тобто коли наявні кошти і виплати 
підприємства збалансовані в часі. Але, чому розглядається фінансова рівновага 
тільки на виконання поточних зобов’язань, тобто до 1 року? У фінансовому 
аналізі має велике значення визначення фінансової рівноваги і для погашення 
довгострокових зобов’язань, тобто і на майбутній період, виходячи за межі 
поточного періоду, тобто до 1 року. 

Ті, хто надавали таке визначення, мабуть не знайомі з сучасною 
вітчизняною та іноземною термінологією бухгалтерського обліку. Поточний 
період в стандартному розумінні в економічному аналізі - це той період, який 
існує зараз (наприклад, поточний аналізований тиждень, поточна аналізована 
декада, поточний аналізований місяць, поточний аналізований квартал, 
поточний аналізований рік). Але в складі аналізу за даними поточного року 
можна дослідити майбутні періоди за даними довгострокових зобов’язань та 
оборотних (поточних) і необоротних активів, але на поточний момент часу. 

З урахуванням зазначених недоліків, на нашу точку зору , при наданні 
визначення фінансової рівноваги необхідно [2]: 

- по-перше, підходити з двох боків - як з ресурсного, так і з джерел 
утворення ресурсів; 

- по-друге, якщо мова йде про рівновагу, то значить вона повинна існувати 
в певний момент часу або в його якийсь невеликий проміжок, таким чином у 
визначенні необхідно вказувати на певний час та/або прив’язуватися до певного 
часового проміжку; 
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- по-третє, з позиції фінансової стійкості треба вказати на відповідність 

грошових надходжень потребі їх витрачання як у поточному періоді, так і в 

майбутньому періоді. 

Тому, під фінансовою рівновагою суб’єкта господарювання необхідно 

розуміти такий стан його фінансових ресурсів, за якого [1]: 

- по-перше, поточні грошові надходження рівні потребі в коштах для 

виконання поточних платіжних зобов’язань, або дещо перевищують її; 

- по-друге, майбутні припливи фінансових ресурсів будуть відповідати або 

стануть більше ніж потреби в коштах для покриття майбутніх (довгострокових) 

фінансових зобов’язань; 

- по-третє, коли фінансові кошти і виплати суб’єкта господарювання є 

збалансованими за часом. 

Таким чином, фінансова рівновага суб’єкта господарювання - це такий 

стан його фінансових ресурсів, за якого поточні грошові надходження суб’єкта 

ринкової та змішаної економіки рівні потребі в коштах для виконання ним 

поточних платіжних зобов’язань, або дещо перевищують її, та майбутні йому 

припливи фінансових ресурсів будуть відповідати або стануть більше ніж його 

потреби в коштах для покриття ним майбутніх (довгострокових) фінансових 

зобов’язань, тобто коли фінансові кошти і виплати господарюючого суб’єкта є 

збалансованими за часом. 
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Системні трансформаційні перетворення аграрного сектора економіки в 

умовах нестабільності й невизначеності зумовлюють необхідність адаптації 

сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища. Однією з 

найбільш гострих є проблема ресурсного забезпечення підприємств, передусім, 

фінансового. Несприятливі умови зовнішнього фінансування, скорочення 

обсягів бюджетних асигнувань, брак власних коштів спонукають суб’єктів 

господарювання до підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами. Розробка дієвого організаційно-економічного механізму 

фінансового менеджменту аграрних підприємств передбачає пріоритетність 

власних фінансових ресурсів (залучення, прирощення, ефективний розподіл 

тощо) та створення необхідних умов для селективної державної підтримки. 

Ефективне управління процесами формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів забезпечує можливість вчасного фінансування операційної 

діяльності підприємств, дотримання строків виконання ними зобов’язань, 

страхування капіталу, економічного та соціального розвитку й зростання їх 

ділової активності.  

Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами розроблено 
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зарубіжними дослідниками П. Друкером, С. Маєрсом, М. Міллером, 
Ф. Модільяні, М. Месконом та ін. Вагомий внесок у розвиток теорії та 
методології управління формуванням і використанням фінансових ресурсів 
зробили вітчизняні науковці О. Гудзь, М. Дем’яненко, В. Зіновчук, В. Опарін, 
П. Стецюк, О. Терещенко, С. Юрій, Ю. Цаль-Цалко та ін. Питанням розвитку 
фінансових відносин ресурсоформуючого та ресурсовитратного характеру в 
глобалізованому ринковому середовищі присвячені наукові дослідження 

В. Алексійчука, В. Андрійчука, О. Бородіної, П. Гайдуцького, П. Канінського, 
С. Ковальчук, П. Лайка, М. Маліка, Л. Масловської, О. Могильного, В. Месель-
Веселяка, Г. Підлісецького, П. Саблука, А. Чупіса та ін. При безумовній 
значущості теоретичного доробку з даної проблеми слід констатувати 
недостатнє дослідженння процесу управління фінансовими ресурсами аграрних 

підприємств. Досить стійким залишається стереотип щодо вирішальної ролі 
держави у наданні фінансової допомоги суб’єктам аграрного бізнесу, при цьому 
мінімізується роль підприємств галузі стосовно формування ефективної 
системи управління власними фінансовими ресурсами. Актуальність, 
теоретична і практична значимість розв’язання проблеми формування 
організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами 
сільськогосподарських підприємств за конструктивної державної підтримки  
обумовлює необхідність даного дослідження. 

Узагальнення існуючих дефініцій поняття «фінансові ресурси 
підприємств» дозволяє поглибити його зміст і сформулювати таке визначення: 
фінансові ресурси підприємства − це економічна категорія, що відображає 
сукупність усіх грошових коштів або прирівняних до них високоліквідних 
активів (грошового капіталу), які були чи можуть бути вкладені у фізичний 

продуктивний капітал. Цей капітал в процесі господарської діяльності 
відновлюється і капіталізується через нерозподілений прибуток, який знову 
авансується в активи підприємства. Одночасно, фізичним продуктивним 
капіталом є необоротні та оборотні активи підприємства, джерела фінансування 
яких відображаються у пасиві. Таке трактування акцентує увагу на високій 
мобільності фінансових ресурсів і конкретизує форми їх прояву.  
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З огляду на інтенсивний розвиток ринкового середовища, широту сфери 

застосування фінансових ресурсів конкретизуємо їх цільову функцію та 

виділимо її елементи. Зміст цільової функції полягає у створенні умов 

фінансування підприємств у обсягах, що забезпечують максимальний 

економічний та соціальний ефект. Його досягненню сприяють захисна, 

страхова та заощаджувальна функції фінансових ресурсів, що дозволяє 

визначити межі дії важелів управління на ефективне використання фінансових 

ресурсів. 

В залежності від трансформаційних властивостей фінансових ресурсів і 

фактора часу доцільним є виокремлення фінансових ресурсів на: загальні (усі 

активи підприємства), вкладені (сума авансованого капіталу за певний період 

часу) і поточні (високоліквідні активи). Доведено, що це дає змогу більш 

предметно аналізувати формування і рух фінансових ресурсів, конкретизувати 

інструменти та важелі управлінського впливу на їх окремі складові й джерела 

формування.  

Визначимо, що під управлінням фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств слід розуміти систематичний і 

безперервний цілеспрямований вплив суб’єктів управління на фінансові 

ресурси з метою раціонального їх формування, розподілу та ефективного 

використання. На основі виявлених особливостей управління 

сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм 

ідентифіковано три види управління фінансовими ресурсами: корпоративне, 

партнерське та одноосібне (індивідуальне). Кожен з них обумовлює специфіку 

формування початкового капіталу підприємства, здійснення процедури його 

використання та прирощення.  

У авторському трактуванні організаційно-економічний механізм 

управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств − це 

сукупність методів і організаційних та економічних важелів управлінського 

впливу, спрямована на раціональне формування фінансових ресурсів та 

ефективне їх використання. Виділені чинники організаційно-економічного 
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механізму є взаємопов’язаними і справляють істотний вплив на вибір суб’єктом 

господарювання організаційно-правової форми організації бізнесу, джерел 

формування власного та позиченого капіталу, напрямів використання 

фінансових ресурсів, методів розподілу прибутку. У своїй сукупності і 

взаємовпливі ці чинники здатні забезпечити раціональне формування та 

ефективне використання фінансових ресурсів. 

Аналіз стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області фінансовими ресурсами: загальними, поточними та 

витраченими протягом певного періоду - встановив, що у чисельності 

сільськогосподарських підприємств області та обсягах їх фінансових ресурсів у 

період 2004−2008 рр. відбувались динамічні зміни. Починаючи з 2006 р., у 

Житомирській області спостерігалося скорочення чисельності 

сільськогосподарських підприємств (крім фермерських господарств) у 

середньому на 11 % щорічно. Це пояснюється укрупненням деяких підприємств 

шляхом поглинання менш економічно стійких і нерентабельних, а також 

згортанням діяльності ряду господарств. При цьому, вартість капіталу цих 

підприємств, хоча і мала тенденцію до скорочення, проте значно меншими 

темпами, ніж їх чисельність, а у 2008 р. зросла на 20,8 % порівняно з 2007 р. 

здебільшого за рахунок масового залучення банківських кредитів. Так, одне 

сільськогосподарське підприємство області у 2008 р. розпоряджалося в 

середньому близько 5 млн. грн. загальних фінансових ресурсів, що на 

1,5 млн. грн. більше ніж у 2004 р. 

Складові загальних фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області, представлені поточними фінансовими 

ресурсами і необоротними та іншими активами, впродовж досліджуваного 

періоду змінювали свою вартість неоднаковими темпами. Спостерігалася 

тенденція до скорочення частки необоротних активів з 71 % до 51 % переважно 

на користь поточних фінансових ресурсів, частка яких у 2008 р. досягла 25 %. 

Зростання обсягу поточних фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області на 77,4 % спричинене збільшенням 
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дебіторської заборгованості, на 17,3 % − підвищенням вартості готової 

продукції і на 5,3 % − зростанням залишків грошових коштів та їх еквівалентів.  

Структура джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств характеризується переважанням власного капіталу над залученими 

і позиченими коштами: у Житомирській області − 50,7 % проти 18,5 % та 

30,8 % відповідно, а в Україні − 47,9 % проти 17,6 % та 34,4 % відповідно. При 

цьому визначимо, що у структурі джерел фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області частка 

короткострокової заборгованості нижча, ніж у середньому по Україні, проте, 

активніше використовувались довгострокові позики. 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу виявлено основні 

причинно-наслідкові зв’язки між ефективністю використання фінансових 

ресурсів та якістю управління ними. При цьому, результативним показником 

стала рентабельність авансованого капіталу (у), а факторними ознаками було 

обрано коефіцієнт автономії (х1), розмір державної підтримки (х2) та обсяг 

кредитування (х3), розраховані на 1 грн. авансованого капіталу, оборотність 

авансованого капіталу (х4) та чистий прибуток на 1 грн. чистого доходу (х5). 

Отримано дескриптивну модель: У = -0,0755 + 0,0731х1 + 0,0657х2 + 0,3016х3 + 

0,0974х4 + 0,1845х5, яка дала змогу зробити висновок, що найбільші резерви 

приросту рентабельності фінансових ресурсів закладено у чистому прибутку 

підприємства (β5 = 0,5409), дещо меншою мірою у оборотності авансованого 

капіталу (β4 = 0,3381), обсягах кредитування (β3 = 0,1770), обсягах власного 

капіталу (β1 = 0,1498) та розмірі державних асигнувань (β2 = 0,0483).  

Анкетне опитування керівників та головних спеціалістів 

100 сільськогосподарських підприємств виявило основні тенденції, проблеми та 

перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами. Більшість 

респондентів серед факторів зовнішнього управлінського впливу на фінансові 

ресурси сільськогосподарських підприємств надає перевагу бюджетній та 

податковій політиці держави.  
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За допомогою SWOT-аналізу здійснено оцінку найважливіших факторів 

впливу на управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських 

підприємств. Зважена бальна оцінка виділених факторів засвідчила, що слабкі 

сторони управління кількісно переважають над сильними (11,85 балів проти 

10,36), насамперед внаслідок відсутності стратегічного планування та низького 

рівня управління (їх частка у загальному впливі слабких сторін становить 31 % 

та 25 % відповідно). У цілому, отримані результати дають змогу зробити 

висновок про помірно збалансовані умови фінансування сільськогосподарських 

підприємств, що при їх раціональному поєднанні може забезпечити успішний 

розвиток процесів розширеного відтворення. 

З цією метою необхідно акцентувати увагу на удосконаленні кадрового 

забезпечення та підвищенні фахової підготовки спеціалістів, перегляді 

існуючих підходів до управління дебіторською і кредиторською заборгованістю 

з метою посилення розрахункової дисципліни та активізації маркетингової 

діяльності, що у сукупності сприятиме збільшенню чистого доходу та 

покращенню фінансового стану підприємства. Удосконалення управління 

власним капіталом та активізація банківського кредитування дадуть змогу 

сільськогосподарським підприємствам уникнути загроз погіршення ситуації, 

зокрема, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.  

Отже, проведений аналіз дає змогу довести, що якість фінансового 

менеджменту залежить від оперативності використання усіх можливих 

управлінських інструментів, які забезпечують позитивний вплив на процеси 

формування і використання цих ресурсів.  

Ефективне відтворення і максимальне примноження фінансових ресурсів 

можливе за умови скоординованого, передусім, внутрішнього управління. 

В цьому контексті запропоновано спрямовувати грошові кошти, отримані з 

різних джерел фінансування, у певні конкретні категорії активів. Так, доходи 

від використання власного капіталу спрямовувати у формування матеріально-

технічної бази підприємства; позичені кошти довгострокового характеру і 

прибуток від їх використання – в капітальне будівництво та інноваційні 
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вкладення, а короткострокового – в оборотні засоби; залучений капітал 

доцільно використовувати на фінансування дебіторської заборгованості та 

поточних фінансових інвестицій. 

Для підвищення ефективності управління окремими елементами 

фінансових ресурсів та джерелами їх формування доречно використовувати 

такі інструменти фінансового управління, як факторинг та хеджування 

кредитних ризиків. Зокрема, обґрунтовано привабливість факторингу, якому 

властиві переваги у порівнянні з іншими формами фінансування: простий і 

швидкий процес фінансування, тривалий період і відсутність обмежень у 

розмірах фінансування, можливість закупівлі сировини, матеріалів, запчастин у 

фінансово сприятливий період (серпень − жовтень), підвищення ліквідності та 

платоспроможності підприємства тощо. 

Мінімізувати або уникати кредитного ризику вбачається за доцільне за 

допомогою використання форвардних процентних контрактів, механізм яких 

адаптовано для сільськогосподарських підприємств. Використання форвардних 

контрактів дасть змогу сільськогосподарським підприємствам зафіксувати 

розмір кредитної плати за майбутнім кредитом, що дозволяє спрогнозувати 

майбутні грошові потоки, спланувати витрати та доходи підприємства, 

максимально збалансувати його розвиток. 

Для обґрунтування доцільності здійснення бюджетних асигнувань 

доцільним є аналіз ефективності господарювання кожного окремого 

підприємства за системою показників: темпом зміни чистого доходу (х1), 

оборотністю оборотних активів (х2), капіталовіддачею (х3), окупністю витрат 

операційної діяльності (х4), прибутковістю активів (х5). Оцінка їх рейтингу за 

інтегральним показником:  

Z = 228,17 + 306,55 x1 + 30,87 x2 + 27,96 x3 + 282,57 x4 − 3100,09 x5. 

Це може бути підставою для отримання державної фінансової підтримки. 

Розрахований у такий спосіб інтегральний показник відображає здатність 

підприємства відтворювати вкладені ресурси і перспективність його 

економічного зростання. Побудована економетрична модель дозволяє 
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застосувати її до будь-яких суб’єктів господарювання, а її дані є підставою для 

прийняття рішень щодо доцільності вкладання державних коштів у їх розвиток. 

На основі дослідження сукупності сільськогосподарських підприємств із різним 

фінансовим станом (незадовільним, нестабільним і стійким) та поєднання у 

моделі критичних значень усіх показників зробимо такий висновок стосовно 

шкалування інтегрального показника: 

Z ≤  200 − підприємство вважається неперспективним і бюджетне 

фінансування його розвитку не має сенсу; 

200 < Z < 1200 підприємству необхідна державна фінансова підтримка; 

Z ≥  1200 − підприємство вважається самодостатнім і державна фінансова 

підтримка може обмежуватись інноваційними інвестиціями та 

консультативною підтримкою. 

Перспективними напрямами розвитку сільськогосподарських підприємств, 

за результатами соціологічного опитування, визначено розширення обсягів 

виробництва, урізноманітнення видів продукції, участь у оптових регіональних 

ринках, участь у інтеграційних процесах та ін. У цьому контексті обґрунтовано 

значимість здійснення стратегічного та оперативного планування необхідних 

обсягів фінансових ресурсів і показників ефективного їх використання. 

Враховуючи, що діяльність сільськогосподарських підприємств є досить 

ризиковою і її результати залежать від цілого ряду зовнішніх нерегульованих 

чинників, бажано здійснювати планування показників формування та 

використання фінансових ресурсів та їх прибутковості методом імітаційного 

моделювання.  

З метою раціонального поєднання джерел фінансових ресурсів для 

покриття господарських потреб підприємств застосовано транспортну задачу, 

що дозволяє обрати оптимальний варіант фінансування усіх видів діяльності, 

при якому загальна вартість вкладених фінансових ресурсів буде мінімальною:  
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з умовою обмежень на змінні:  
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= ; xij 0≥   (i=1…m, j=1…n),                                     (2)   

де i − джерела фінансових ресурсів; j − види діяльності 

сільськогосподарського підприємства; сij − вартість залучення одиниці i-го 

джерела фінансового ресурсу в одиницю j-го виду виробництва; xij − обсяг 

фінансування j-го виду виробництва в одиницю j-го виду виробництва. 

Отже, фінансова стратегія забезпечує акумулювання власних коштів та 

раціональне формування позиченого капіталу з метою ефективного їх 

використання у господарській діяльності підприємства. На основі 

систематизації двох основних умов вибору адекватної моделі (кількості та 

ефективності використання фінансових ресурсів) слушно побудувати матрицю 

фінансових стратегій, яка у змозі сконцентрувати умови адекватності стратегії 

розширення, поступового розвитку, стабілізаційної стратегії та виживання, 

оздоровлення або згортання.  

Пропонуємо наступне обґрунтування трьох етапної процедури вибору 

фінансової стратегії на прикладі ПСП «Явір»:  

1 етап − детальний аналіз фінансового стану підприємства з оцінкою його 

ліквідності, платоспроможності, ефективності використання фінансових 

ресурсів. Такий аналіз поглиблюється SWOT-аналізом з метою виявлення 

переваг та недоліків діючої системи управління;  

2 етап − імітування можливого розвитку ситуації (подальшого перебігу 

подій) з оцінкою ймовірного ризику втрат. На цьому етапі доцільними є 

застосування екстраполяції, прогнозування, імітаційного моделювання; 

3 етап − вибір оптимальної стратегії і розробка детального плану її 

імплементації.  

В цілому, організаційно-економічний механізм управління фінансовими 

ресурсами передбачає комплексне застосування системи організаційних та 

економічних інструментів управлінського впливу макро- і мікроекономічного 

рівнів з метою раціонального формування фінансових ресурсів та ефективного 

їх використання. 
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Запропонована модель здатна забезпечити раціональне формування 

фінансових ресурсів, головним чином, на підставі використання сприятливого 

зовнішнього впливу. Кваліфіковане внутрішнє управління фінансовими 

ресурсами за виділеними у моделі елементами дає змогу підвищувати 

ефективність використання авансованого капіталу підприємства.  

Дослідження дає змогу обґрунтувати науково-теоретичні положення і 

розробити такі практичні рекомендації щодо формування організаційно-

економічного механізму управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств:  

1. Уточнення дефініції фінансових ресурсів підприємств як похідної від 

економічної категорії «капітал», якій властиві атрибути: особливості, функції 

(захисна, страхова та заощаджувальна), складові (загальні, поточні і вкладені) 

та межі функціонування. Доцільним є розкриття логіки формування та 

використання фінансових ресурсів підприємств у контексті економічних 

законів граничної корисності, вартості, нагромадження.  

2. Розгляд фінансових ресурсів підприємств як сукупності усіх грошових 

коштів і прирівняних до них високоліквідних активів, що були чи можуть бути 

вкладені у фізичний продуктивний капітал. Таке трактування систематизує 

фінансові ресурси за складом і відокремлює їх від джерел формування, що 

сприяє підвищенню ефективності управління ними. 

3. Застосовування різноманітних традиційних та нових методичних 

інструментів (факторного мультиплікативного аналізу, бенчмаркінгу, 

експертних оцінок, SWOT-аналізу та ін.), що дає змогу проаналізувати 

специфіку і сучасні тенденції формування фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств та ефективність їх використання. 

Зауважимо, що третину засновницького капіталу підприємства становить земля 

сільськогосподарського призначення, яка нині не є ринковим товаром і тому не 

впливає на його ринкову вартість. Загальні фінансові ресурси одного 

сільськогосподарського підприємства області у 2008 р. становили в середньому 

близько 5 млн. грн., джерелами формування яких був, переважно, власний 
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капітал. Розрахунок загального ефекту фінансового левериджу свідчить про те, 

що незалежно від розмірів авансованого капіталу та обсягів 

ресурсозабезпеченості, будь-яке сільськогосподарське підприємство здатне 

генерувати прибуток і забезпечувати позитивний економічний ефект 

господарювання за умов системного управління фінансовими ресурсами.  

4. Своєчасна оцінка стану фінансового управління 

сільськогосподарськими підприємствами, що забезпечує ідентифікацію 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які справляють визначний 

вплив на ефективність використання фінансових ресурсів. За допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу встановлюється пряма залежність між 

рентабельністю авансованого капіталу та ступенем впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів (розмірів кредитування, обсягу чистого прибутку, 

оборотності авансованого капіталу, автономії підприємства та розміру 

отриманої державної фінансової підтримки).  

5. Ранжування у результаті соціологічного та експертного дослідження 

елементів фінансового механізму сільськогосподарських підприємств за 

ступенем нагальності їх удосконалення: системою кредитування, механізмом 

державної фінансової підтримки, організацією управління власним капіталом, 

податковою політикою, системою лізингу. 

6. Управління власним капіталом необхідно здійснювати, дотримуючись 

спрямування грошових коштів, отриманих з різних джерел фінансування, у 

конкретні категорії активів. Для управління дебіторською заборгованістю 

сільськогосподарських підприємств вбачається за доцільне використання 

факторингу з хеджуванням форвардними контрактами за відсотковими 

ставками кредитних ризиків тощо.  
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Понятівська А.А. 

        Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                              Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА  

З КРИЗОВОГО СТАНУ 

Стаття містить сучасну позицію наукової когорти авторів на проблеми 

виходу вітчизняних підприємств з кризового стану. Визначено походження 

терміну  «криза», її економічний зміст та історичний розвиток. Зазначено 

особливості антикризових процесів підприємства. 

Ключові слова:  криза, антикризове управління, регулювання, кризове поле, 

інструменти діагностики, неплатоспроможність, банкрутство, санація.  

Актуальність цієї теми дослідження обумовлена складними умовами 

господарювання в процесі управління підприємством. Такі умови викликають 

необхідність єдиних методичних і теоретичних підходів до діагностики рівня 

фінансової стійкості підприємства та загрози йому банкрутства. З цією метою у 

роботі повинні бути визначені  концептуальні положення побудови системи 

визначення загрози втрати фінансової стійкості підприємством, а крім того 

актуальною є і методика оцінки фінансових загроз втрати стійкості, а також 

розроблення методичних підходів до аналізу кризи та її результатів. 

Метою даної роботи є вивчення етапів розгортання кризи на підприємстві, 

дослідження її глибини на підприємстві, а також виявлення шляхів і засобів 

виходу підприємства з такого стану. 

Для цього сформовано наступні завдання: 

1. Дослідити особливості наукових підходів до визначення етапів оцінки 

кризового стану підприємства. 

2. Здійснити характеристику методів діагностики фінансової 

неплатоспроможності підприємства. 

3. Здійснити характеристику методологічних підходів до побудови 

рейтингових систем оцінки фінансового стану та загрози банкрутства. 
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4. Оцінити стратегічну позицію підприємства в контексті задач 

діагностики потенціалу виживання. 

Складні умови господарювання в процесі управління підприємством, 

викликають необхідність єдиних методичних і теоретичних підходів до 

діагностики рівня фінансової стійкості підприємства. Для цього 

характеризуються концептуальні положення побудови системи визначення 

загрози втрати фінансової стійкості підприємством, пропонується оцінка 

фінансових загроз втрати стійкості, розроблені методичні підходи до аналізу 

кризи та її результатів. 

Не викликає сумнівів і усвідомлена всіма дослідниками проблема кризи, 

необхідність діагностичного дослідження підприємства в цьому контексті для 

визначення наявності та глибини кризи, шляхів і засобів виходу підприємства з 

такого стану. 

Загалом, категорія «діагностика» [5] перекладається із старогрецького – 

ідентифікація стану об'єкту на основі другорядних ознак.  Інше трактування 

даного  поняття – дослідження стану об'єкту, економічного зокрема, який 

відповідає традиційній термінології економічного аналізу.  

Категорія «діагностика»  характеризує  виявлення та дослідження ознак, 

які допомагають оцінити стан підприємства, системи для передбачення 

можливих відхилень в їх роботі і діяльності [10] . Спеціалізована література 

також активно висвітлює поняття «економічна діагностика». Вона направлена,  

на оцінку стану підприємств в умовах неповної інформації для виявлення 

проблем розвитку та перспективних шляхів їх рішення. 

Словник Даля пропонує поняття «криза» розуміти як переворот або 

перелом.  

На державному рівні термін «криза» характеризується як спад інвестицій, 

зайнятості, кон’юнктури, виробництва. Відомі світові науковці і економісти у 

своїх наукових працях пов`язують поняття «криза» на макрорівні, із загальними 

циклічними коливаннями в економіці країни.  
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Л. Леві, У. Ростоу, І. Фішер визначають на рівні підприємства поняття 

«криза», як порушення у сфері кредитно-грошових відносин. Одночасно,                 

В. Захарченко, Я. Фомін, І. Балабанов вважають, що термін «криза» належить 

виключно до процесів макроекономічного розвитку, а в масштабах 

підприємства існують інші проблеми, викликані помилками, недоліками або 

непрофесіоналізмом управління [13].  

Більшість вітчизняних підприємств сьогодні використовують застаріле і 

зношене устаткування. Результат цього - низька конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції в порівнянні з закордонною. В економічному змісті на 

рівні підприємства «криза» - дефіцит коштів для підтримки поточної 

господарської  і фінансової потреб в оборотних коштах. 

«Криза» щільно пов'язана із поняттям «ризик», що тією або іншою мірою 

впливає на методологію розробки будь-якого управлінського рішення. Ризик - 

синонім кризи з одного боку, а з іншого -  це вірогідність виникнення збитків, 

або недоотримання прибутку в порівнянні з прогнозним варіантом.  

Визначення ризику залежить від сфери діяльності його застосування. З 

позиції фінансової діяльності підприємства поняття ризику та кризи, 

розглядаються, як дві суміжні фінансові категорії. 

З огляду на це можна запропонувати наступне визначення категорії 

«криза»: «…– це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання 

прибутку підприємством порівняно з прогнозним варіантом у конкретному 

часовому проміжку чи періоді тощо». 

Натомість ризик пропонуємо визначати, як  усвідомлену можливість 

виникнення небезпеки непередбачуваних втрат очікуваного прибутку, майна, 

грошових коштів через випадкові зміни умов економічної діяльності, зумовлені 

несприятливими обставинами.  

З позиції економічної безпеки, вважається, що в певному розумінні ризик є 

мірою економічної безпеки в діяльності підприємства.  

Ризик має свої специфічні ознаки, такі як [ 12]:  

1. Є конкретним явищем, має вірогідний характер;  
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2. Може бути виміряним та оціненим;  
3. Має конкретну форму прояву, пов`язану з певним об`єктом;  
4. Є невід`ємним елементом фінансово-економічних відносин.  
Кризове явище, що з'явилося, не тільки має тенденцію до поширення з 

кожним новим господарським циклом, але і породжує нові супутні йому 
негативні явища, що можуть обумовлювати значний збиток. Тому, чим раніше 
будуть застосовані антикризові механізми за рахунок новітніх технічних 
засобів і інформаційних технологій, тим більшими будуть можливості 
відновлення і покращення роботи підприємства. 

Загрозі «кризового стану» підприємства притаманні два аспекти - 
зовнішній і внутрішній. Зовнішній - міститься у здатності підприємства 
мобілізувати необхідний обсяг оборотних коштів для виконання своїх 
зобов'язань перед кредиторами. Внутрішній - у спроможності забезпечити обсяг 
оборотних коштів, необхідних для ведення господарської діяльності. Підтримка 
величини оборотних коштів на відповідному рівні здійснюється за рахунок 
грошових та інших ресурсів підприємства.  

За формою прояву кризи можуть бути закономірними і випадковими. 
Передбачувані кризи настають як етап розвитку, вони можуть прогнозуватися і 
викликаються об'єктивними причинами нагромадження факторів, пов'язані з 
виникненням кризи можуть бути потреби реструктуризації виробництва, зміна 
структури інтересів під впливом науково-технічного прогресу. Несподівані 
кризи часто бувають результатом грубих помилок в управлінні, чи будь-яких 

природних явищ [ 15].  

Циклічна криза – різновид передбачуваних криз, вона може виникати час 
від часу і має відомі фази свого настання і протікання. За фазами прояву 
існують також кризи явні і сховані. Перші протікають помітно і легко 
виявляються, другі є латентними, протікають відносно непомітно і тому 
найбільш небезпечні. За гостротою прояву кризи, також, бувають глибокими і 
легкими. Глибокі, гострі кризи часто ведуть до руйнування різних структур 
соціально-економічної системи, вони протікають складно і нерівномірно. Легкі, 
м'які кризи протікають більш послідовно, їх можна передбачити, ними керувати 
простіше. 
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Визначальну роль у кризових ситуаціях відіграє час, залежно від чого, уся 

сукупність можливих криз на групи, затяжних і короткочасних криз. Фактор 

часу в кризових ситуаціях відіграє важливу роль. Затяжні кризи, як правило, 

проходять складно. 

За проблематикою можна виділити макро- і мікро кризи. Для макрокризи 

властиві досить великі обсяги і масштаби проблематики. Мікрокриза захоплює 

одну проблему чи групу проблем. Особливістю кризи є те, що вона, будучи 

навіть локальною чи мікрокризою, як ланцюгова реакція, може поширюватися 

на всю систему чи всю проблематику розвитку, тому що в системі існує 

органічна взаємодія всіх елементів, і проблеми не зважуються окремо. 

Для визначення вірогідності банкрутства в системі загального аналізу 

фінансової стійкості підприємства виокремлюються певна група об'єктів 

спостереження, які формують «кризове поле», що визначає вірогідність 

настання банкрутства. До цієї групи відносяться наступні показники: 

ліквідності активів, терміновості фінансових зобов'язань, структури капіталу, а 

також показники формування чистого грошового потоку з операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Звідси випливає, що діагностика має на 

меті постійний контроль за зміною певної системи фінансових показників 

діяльності підприємства, які запропоновано використовувати в системі 

моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства. 

Недоцільним є обмеження діагностики кризових явищ та загрози 

банкрутства лише дослідженням фактичного фінансового стану підприємства. 

Ми вважаємо, що діагностика кризи розвитку підприємства за змістом та 

специфікою є діагностикою проблем, які з’явились в процесі діяльності 

підприємства і здатні зумовити негативні наслідки для його життєдіяльності. 

Так, першочерговим завданням діагностики кризи є формування необхідної 

аналітичної бази для формування управлінських рішень відносно зазначених 

проблем. 

Діагностика кризи розвитку підприємства може ініціюватися різними 

суб'єктами антикризового процесу, тому можна виокремити наступні її види: 
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1. Внутрішня, яка відбувається на вимогу керівництва підприємства та 

його власників; 

2. Зовнішня, ініціатором здійснення якої можуть бути кредитори, 

потенційні інвестори підприємства, для яких здійснення подібного роду аналізу 

є необхідною передумовою обґрунтовування доцільності участі в санації 

підприємства (інвестування засобів в його розвиток). 

3. В економічній теорії та практиці існує чимала кількість методичних 

підходів щодо здійснення фінансової діагностики підприємств, що є важливою 

складовою системи запобігання кризовим явищам на підприємстві. Природно, 

що кожен підхід має свої переваги та недоліки, так не існує єдиної 

універсальної методики діагностування, яка б враховувала її мету, постійно 

змінюваний відповідно умовам середовища склад множини діагностованих 

параметрів системи, її розмірність, особливості галузевого розвитку 

підприємства.  

4. У плані практичного впровадження та отримання достовірних 

результатів для управління найбільш перспективними вважаються підходи, що 

побудовані на використанні штучних інтелектуальних систем (апарату нечіткої 

логіки), а також ситуаційного управління.   

Поєднання зазначених методик допомагає не тільки всебічно оцінити, а й 

здійснити прогноз фінансової діяльності підприємства, визначити комплекс 

рішень для переходу у більш привабливу ситуацію, і, таким чином, досягнути 

цілей управління. Розв’язання завдань діагностики вимагає  використання 

сучасних інформаційних технологій та засобів автоматизованої обробки даних. 

Отже, доцільним є використання різноманітних підходів та методик, що 

найбільш адекватно відображають реальний стан підприємства, його сильні та 

слабкі сторони. Крім того, різноманітність методичних підходів до фінансової 

діагностики кожного окремо взятого об’єкта зумовлює необхідність розробки 

методології, що адаптована до сучасних умов функціонування та розвитку 

підприємств. 
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  Похнюк  Ю.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТРЕНДИ 

У статті визначені основні закономірності міграційної динаміки в світі на 

основі оцінки макроекономічного впливу міжнародної міграції в статиці та 

динаміці за період з 1990 по 2017 роки, а також окреслено особливості цього 

процесу в умовах глобалізації світової економіки. 

Ключові слова: міграція, міжнародна економічна міграція, глобалізація, 

трудова міграція, глобалізаційні процеси. 

Постановка проблеми. На рубежі ХХ–ХХI ст. із посиленням тенденцій 
глобалізації світової економіки чітко виокремилась одна із основних 
закономірностей сучасного світогосподарського розвитку – безпрецедентне 
збільшення обсягів та зростання темпів міграції людських ресурсів. Міграційні 
процеси стають значущим чинником розвитку окремих національних економік. 
Це зумовлює необхідність ґрунтовної оцінки причин і закономірностей 
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розвитку явища, визначення характеру змін у підходах до стимулювання або 
протидії міграції, а також постійного вдосконалення системи регулювання 
міжнародних міграційних процесів на глобальному і національному рівнях. 
Важливим аспектом аналізу є саме трудова міграція з України, адже в останні 
десятиріччя спостерігається збільшення масштабів трудової міграції з України 
до багатьох країн. Україна є одним із найбільших постачальників робочої сили 
у європейські та інші держави. У цьому контексті особливо актуальним стає 
питання впливу міжнародної трудової міграції на економічний розвиток і ринки 
праці країн походження мігрантів і приймаючих країн зокрема. Крім того, 
проблематика даної статті актуалізується нещодавнім введенням у дію (з 1 
січня 2016 року) нового Закону України "Про зовнішню трудову міграцію" [5]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження актуальних питань 
міжнародної трудової міграції проведено такими зарубіжними вченими як              
В. Бьонінг, Н. Гардія, М. Каханець, Д. Мессі, М. Міллер. Вагомий внесок у 
процес вивчення теоретичних і практичних проблем міжнародної трудової 
міграції в умовах перехідних економік зробили українські науковці                 
О. Бербенець, М. Вербовий, О. Вишневська, В. Геєць, І. Гнибіденко,                 
Т. Драгунова, О. Клименко, Ю. Курунова, Ю. Макогон, О. Малиновська,                 
В. Мамонова, В. Мойсей, Т. Петрова, О. Позняк, М. Романюк, А. Румянцев,               
С. Сардак, А. Філіпенко, Ю. Цевух, О. Чернега, К. Шиманська, М. Шульга та ін.  

Метою статті є визначення головних закономірностей міграційної 
динаміки на основі оцінки макроекономічного впливу міжнародної міграції в 
статиці та динаміці за період з 1990 по 2017 роки. 

Виклад основного матеріалу. Міграція являє собою складний соціально-
економічний процес, що охоплює надзвичайно багато аспектів людського 
життя. Вона притаманна людству з давніх часів, практично всі історичні етапи 
еволюції нашої цивілізації характеризувалися тими чи іншими формами 
міграції населення. Певні хвилі міграційних процесів, як правило, були 
наслідком прогресивних чи регресивних соціально-економічних явищ. Відтак, 
серед дослідження соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, аналіз 
міграції займає особливе місце. 
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На сьогодні міжнародна міграція робочої сили перетворилася на суттєвий 

економічний, соціальний і гуманітарний фактор розвитку як країн походження, 

так і тих, що приймають. На сучасному етапі існує значна кількість видів, 

напрямів, закономірностей і причин, через які населення мігрує з країни в 

країну, основними з яких є незадовільні економічні умови життя працездатного 

населення та недостатнє соціальне забезпечення з боку держави. Кожна зі 

сторін, яка бере участь у процесі обміну трудовими ресурсами, намагається 

здобути для себе конкретну користь. Загалом міжнародна міграція сприяє 

подальшому розвитку глобалізації та багатьох країн, адже мається на увазі 

перерозподіл робочої сили, ротація кадрів, обмін виробничим досвідом, 

зростання попиту на трудові ресурси та підвищення конкурентоспроможності 

національних економік, що призводить до подальшого розвитку усіх сфер 

виробництва та технологій. [1, c. 22] 

В загальному, в минулому 2017 році налічувалося 258 млн. міжнародних 

мігрантів (таблиця 1). З них приблизно 57 % живуть в розвинутих регіонах, 

коли в районах, що розвиваються, розміщено 43 % мігрантів світу. 

У період з 1990 по 2017 рр. кількість міжнародних мігрантів у всьому світі 

зросла на 105 млн. або 69 %. Більша частина зростання відбулася з 2005 по 2017 

рр., коли щорічно кількість мігрантів збільшувалась на 5,6 млн. - у порівнянні з 

періодом 1990-2005 рр. – на 2,6 млн. за рік в середньому. У період між 1990 і 

2000 роками міжнародне зростання мігрантів становило 1,2 % щорічно, 

порівняно з 2,4 %  протягом 2000 -2010 рр. та 2,3 % у період з 2010 по 2017 р. 

Протягом 1990-2017 рр. розвинуті регіони отримали 64 мільйони міжнародних 

мігрантів, що становило 60 % зі 105 млн. у всьому світі, тоді як регіони, що 

розвиваються 41 млн. або 40 %. 

Розподілення міжнародних мігрантів є нерівномірним по всій земній кулі - 

в 2017 році більше половини (51%) усіх міжнародних мігрантів проживали 

лише в десяти країнах. 
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Таблиця 1 – Кількість та річний темп зміни фонду міжнародних 

мігрантів за групою розвитку, рівнем доходу та регіоном [7] 
 Фонд міжнародних мігрантів, 

млн. 
Середній річний темп росту фонду 

мігрантів, % 

 1990 2000 2010 2017 1990-
2000 

2000-
2010 

2010-
2017 

1990-
2017 

Світ  
Розвинені регіони 
Регіони, що 
розвиваються 
Країни, з високим 
рівнем доходу 
Країни, з середнім 
рівнем доходу 
Країни, з низьким 
рівнем доходу 
Африка 
Азія  
Європа 
Країни Лат Америки 
Пн. Америка 
Океанія  

152, 
82,4 
 
70,2 
 
75,2 
 
68,5 
 
8,5 
15,7 
48,1 
49,2 
7,2 
27,6 
4,7 

172,6 
103,4 
 
69,2 
 
100,4 
 
64,0 
 
7,7 
14,8 
49,2 
56,3 
6,6 
40,4 
5,4 

220,0 
130,7 
 
89,3 
 
141,8 
 
70,2 
 
7,5 
17,0 
65,9 
70,7 
8,2 
51,0 
7,1 
 

257,7 
146,0 
 
111,7 
 
164,8 
 
81,4 
 
10,9 
24,7 
79,6 
77,9 
9,5 
57,7 
8,4 

1,2 
2,3 
 
-0,1 
 
2,9 
 
-0,7 
 
-1,0 
-0,6 
0,2 
1,3 
-0,9 
3,8 
1,2 

2,4 
2,3 
 
2,6 
 
3,5 
 
0,9 
 
-0,2 
1,4 
2,9 
2,3 
2,3 
2,3 
2,8 

2,3 
1,6 
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Найбільша кількість мігрантів проживала в США, які прийняли близько 

49,8 млн. людей або 19% від загальної світової суми (рисунок 1), Саудівська 

Аравія та Німеччина зайняли другу та третю позицію відповідно (по 12,2 млн. 

кожна країна), за ними слідує Росія (11,7 млн.), Велика Британія та Північна 

Ірландія (майже 8,8 млн.) та Об’єднані Арабські Емірати (8,3 млн.). 

У період з 1990 по 2017 рр. чисельність міжнародних мігрантів зросла у 

169 країнах світу, і зменшилася лише у 60-ти. Найбільший приріс мігрантів у 

даний період зазнали США, додавши 26,5 млн. мігрантів, тобто щорічно по 1 

млн. У Саудівській Аравії зафіксовано другий найбільший приріст мігрантів 

(7,2 млн.), потім Об’єднані арабські Емірати (7,0 млн.), Німеччина (6,2 млн.) та 

Велика Британія (5,2 млн.). 
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Рисунок 1 - Країни, де розміщується найбільша кількість міжнародних 

мігрантів, 1990-2017 роки (млн.) [7] 

Послідовно з 1950 року розвинуті регіони за рахунок міграції отримали 

значку кількість населення, в той час, як регіони, що розвиваються, її втратили. 

У період з 1950 по 2010 рік величина чистого потоку людей з країн, що 

розвиваються до розвинених країн стабільно досягає в середньому 3,2 млн. 

Однак після 2010 року масштаби міграції зменшилися до 2,2 млн. на рік. 

Слід зауважити, що з 23 країн, що розвиваються, змінили свій статус з 

країни-донора 1990-2000 роках на країни-реципієнти в 2000-2013 рр. (Бурунді, 

Еритрея і Південний Судан стали приймати біженців, а, наприклад, Кувейт і 

Саудівська Аравія почали приймати іноземних працівників). Таким чином, у 

період з 1990 по 2010 роки відбулись значні зміни у географії, динаміці та 

структурі світових міграційних процесів: 

- збільшилась кількість країн-реципієнтів в Азії, Європі, Латинській 

Америці та Карибському басейні; 

- знизилась кількість країн-реципієнтів в Африці і Океанії; 

- практично не змінилася ситуація в Північній Америці. 
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На сучасному етапі міжнародна міграція населення «…стала глобальним 

процесом, що охопив практично усі континенти і країни, усі соціальні 

прошарки» [6, c. 52]. Можна погодитися з авторами роботи (М. Оберг,                 

Ф. Моллер, П. Валленстін), що в умовах глобалізації світ формувався не тільки 

як інформаційне суспільство і глобальна економіка, а й як «планета мігрантів» 

[3, c. 67–69]. Це докорінно перебудовує соціально-економічну, суспільно-

політичну, етнокультурну та демографічну структури світової спільноти. Як 

відзначає Н. Іванов: «Глобалізаційні процеси різко посилили міжнародні 

зв’язки і залежність між країнами та окремими соціумами в економічній, 

інформаційній, політичній, екологічній, міграційній і багатьох інших сферах» 

[2, c. 3]. Глобалізація, що передбачає швидкий та широкомасштабний обмін 

товарами, послугами, інформацією, капіталами і людськими ресурсами, як 

явище розвивалася протягом багатьох сторіч. До сучасного моменту її 

значущість настільки зросла, що вона почала впливати на сутність та зміст усіх 

сфер і форм міжнародних відносин. Це характерно й для міжнародно-

економічної міграції. Об’єктивність, безповоротність та неоднозначність 

впливу глобалізації змушує розглядати її як сукупність умов для всіх 

загальносвітових процесів і явищ. 

Світогосподарська система перманентно трансформується  [2, c. 15], що 
охоплює міжнародну мобільність населення і сприяє консолідації ринків праці 
(у межах процесу формування світового ринку). Глобалізація, яка 
супроводжується більш значними міграційними потоками людей, змінює 
власне якість МЕМ. По-перше, глобалізація, прискорюючись, динамізує рух 
(перерозподіл) усіх мобільних чинників виробництва. За необхідних 
економічних передумов це дозволяє досягнути нового кількісного рівня. Під 
впливом глобалізації у сфері руху факторів виробництва виникає нове явище – 
супермобільність (надмобільність), яке розкриває нову якість міжнародного 
руху переміщень і його значущість. По-друге, глобалізація, в основі якої 
лежить утворення загальносвітових мереж (інформаційних, виробничих тощо), 
створює нові канали (схеми) міждержавних переміщень населення. Зокрема, 
подальший розвиток міжнародних компаній формує інтернальні механізми 



356 

переміщення робочої сили. По-третє, глобалізація (у її сучасному вигляді), що в  
цілому зберігає різноманітність світу, сприяє підвищенню гнучкості світового 
ринку, що зумовлює лібералізацію (і водночас деяку хаотичність) руху 
чинників, поширення знань, технологій тощо. По-четверте, глобалізація, яка 
сприяє поглибленню міжнародного поділу праці та створює симбіоз 
суперництва і співробітництва, опосередковує подальшу диференціацію 
міграційних потоків, що нерозривно пов’язано з цими основоположними 
закономірностями розвитку світового господарства. У результаті виникають 
нові типи і моделі організації міграційних потоків, спричинені розвитком 
глобальної системи виробництва. По-п’яте, глобалізація є наслідком 
різнопланової лібералізації міжнародних зв’язків і одночасно причиною 
подальшої «демократизації комунікацій» [3, c. 68]. Тому (а також через низку 
інших причин) відстань перестала бути домінантною характеристикою у 
структурі чинників мобільності населення, змінилися просторові й часові 
властивості цього явища. По-шосте, глобалізація, трансформуючи природу 
світового господарства, сприяє виникненню процесів і явищ, що мають 
загальносвітовий характер. Зокрема глобалізація стимулює перетворення 
структури світових потоків факторів виробництва завдяки появі їх нових видів 
та форм. Окрім цього, підвищення ступеня цілісності світового господарства і 
його розвиток як єдиного «організму» змушує розглядати глобальні явища, у 
тому числі це стосується МЕМ (наприклад, глобальна міграція чи глобальні 
міграційні потоки), світового ринку праці (наприклад, глобальне безробіття), 
демографічних процесів, а також руху інших чинників виробництва 
(насамперед міжнародних інвестицій). Підтвердження факту виникнення нових 
видів глобальних міграційних потоків, що мають особливу (глобальну) 
природу, міститься в роботі Е. Кириченка [4], який розглядає такі явища, як 
перехід до глобального «руху розуму», глобальний «кругообіг» розуму.                
Н. Преображенська, аналізуючи форми міграції, відзначає перехід до нової 
форми – «глобалміграції», – для якої характерне переміщення населення у 
глобальному просторі на невизначений термін і послаблення прив’язки до 
національно-державного статусу осіб, що переміщуються. 
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Висновки. Глобальна економічна криза стала причиною підвищення рівня 

динаміки міжнародної міграції також і в близькому майбутньому. За 

відсутності більш суворих позицій міграційної політики (можливо, навіть, з 

ними), міжнародна міграція буде мати стійкий висхідний тренд. У зв’язку з цим 

розуміння справжньої природи цього явища дає можливість ефективного 

використання та управління, тому досить важливо не тільки встановити 

чисельність, походження і призначення міжнародних міграційних потоків, але й 

їх правовий статус, зайнятість та соціальні умови. 

Наслідки міграційних процесів неоднозначні, однак, їх вплив на соціально-

економічний і політичний розвиток країн збільшується. Ступінь впливу багато 

в чому залежить від ефективності міграційної політики держави. 

Глобальна міграція розглядається як самостійне явище, що набуває 

специфічних рис, стимулює формування систем забезпечення, стає елементом 

глобального економічного порядку. Масштаби та функціональні параметри 

МЕМ зумовлюють її особливу роль у світовій економіці. Інституційні моделі 

забезпечення міграційних потоків в умовах глобалізації диверсифікуються й 

охоплюють традиційні міграційні канали, а також специфічні глобальні 

механізми, зокрема, інституційні структури міжнародних корпорацій і 

міжнародних організацій.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена пошуку правового змісту реалізації аутсорсингових 

відносин з тим, щоб забезпечити гармонізацію інтересів суб’єктів 

господарювання на мікрорівні та публічні економічні інтереси держави на 

макрорівні. Тобто аналізу підлягає сам економічний феномен та його правова 

природа.  

Ключові слова: аутсорсинг, національна економіка, аутсорсингові 

договори,транснаціональні корпорації,правова природа аутсорсингу. 

Постановка проблеми. В сучасних нестабільних політичних та 

економічних умовах усе більше постає проблема щодо пошуку нових засобів 

оптимізації виробництва, скорочення витрат, пошуку нових партнерів, у тому 

числі іноземних, а також сприяння розвитку бізнесу, в цілому, і як наслідок– 

економіки держави. Тому все частіше підприємці стикаються із таким 

економічним феноменом, досить поширеним у світовий практиці, як 

аутсорсинг.  
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Актуальність роботи. Аутсорсинг дуже вдало себе зарекомендував у 

діяльності іноземних суб’єктів господарювання, а також як засіб приваблення 

інвестицій. Проте українські компанії не схильні часто застосовувати його у 

своїй діяльності, що пов’язують із відсутністю спеціального законодавства та 

недовірою до нових форм ведення господарської діяльності. У зв’язку з цим 

існує необхідність визначення основних аспектів державної політики з метою 

стимулювання важливих для держави секторів економіки, що призведе до її 

зміцнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою цією проблеми 

займалися такі вчені як О. Морщагін, А. Тищенко, Е. Макеєва, Н. Штангей,             

Л. Рибіна, Н. Пирець, О. Попко, Ш. Дугінець, І. Колесник, М. Дзюба,                 

Д. Трачова та інші. Однак, проблема визначення правової природи 

аутсорсингових відносин в названих роботах не знайшла свого вирішення, у 

зв’язку з чим стала предметом дослідження цієї статті. 

Метою статті є визначення поняття «аутсорсинг», переваг та недоліків 

його використання, проблем правового регулювання, аналіз сучасного стану 

застосування аутсорсингу у діяльності як іноземних, так і українських 

компаній, а також моніторинг впливу аутсорсингу на національну економіку 

країни. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід розпочати із визначення 

поняття «аутсорсинг». Необхідно зазначити, що ні в економічній, а тим більше 

ні в юридичній літературі немає єдиного розуміння цього поняття. Сам по собі 

термін аутсорсинг (outsourcing) означає вилучення із джерела [1; 3; 12]. В 

економічному словнику міститься таке визначення, як застосування зовнішньої 

організації (постачальника) для виконання другорядних функцій [3]. Д. Хейвуд 

визначає, що аутсорсинг – це передача внутрішнього підрозділу підприємства 

та усіх пов’язаних із ним активів організації постачальнику послуг, який 

пропонує надавати відповідну послугу впродовж конкретного проміжку у часі 

за конкретну плату [12]. У літературі також можна зустріти такі розуміння, як 

кооперація, використання тимчасового працівника без укладання з ним 
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трудової угоди при опосередкуванні спеціалізованим агентством, одна з 

концепцій управління, відмова від автономного бізнес-процесу і придбання 

послуг щодо виконання цього бізнес-процесу сторонньою організацією, 

методика формування додаткових структур господарської діяльності тощо [10]. 

На нашу думку, під аутсорсингом слід розуміти форму економічної кооперації, 

яка полягає передачі основних чи обслуговуючих функцій компанією-

замовником іншому суб’єкту (аутсорсеру), як правило, на договірній основі та 

використовується компанією-замовником з метою оптимізації витрат, а також 

підвищення якості кінцевого результату. 

Залежно від типу функцій, які передаються на зовнішнє виконання, 

аутсорсинг можна поділити на аутсорсинг бізнес-процесів (ведення 

бухгалтерського обліку, логістика, маркетинг, реклама тощо); виробничо-

технологічний (збирання комплектуючих, виробництво акумуляторів, технічне 

після-продажне обслуговування та ін.); ІТ-аутсорсинг (розробка програмного 

забезпечення, впровадження інформаційних баз даних, обслуговування Web-

серверів тощо). 

Аутсорсинг у процесі свого розвитку пройшов три основні етапи. Це 

явище вперше виникло у діяльності нафтовидобувних компаній. У США 

виникнення аутсорсингу було пов’язане із передачею юридичних послуг, 

оскільки компанії фактично не мали можливості займатися юридичними 

функціями через великий обсяг роботи. У зв’язку з цим з’явилася тенденція 

щодо передачі таких функцій юридичним фірмам. Спочатку такі фірм 

називалися консалтинговими, а згодом аутсорсинговими, тобто були 

відповідальними за виконання завдань, які передавалися їм замовником [4]. 

Другий етап розвитку аутсорсингу припадає на кінець ХХ ст., зокрема на 90-ті 

рр., та характеризується стрімким поширенням серед великих компаній. Це 

обумовлювалося виникненням інформаційних технологій, зокрема функції 

щодо програмного забезпечення, обслуговування інформаційних систем почали 

передаватися спеціалізованим фірмам. Саме у цей час з’явилися перші 

публікації, які започаткували наукове розроблення стратегій використання 
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аусторсингу в діяльності компаній [2; 3; 15]. У цей період також була 

висловлена думка, яка зводилася до того, що найважливішим чинником 

збереження конкурентоспроможності є поділ функцій на основні та другорядні, 

потім і передача усіх другорядних функцій, а також персоналу, який виконує ці 

функції, компанії-спеціалісту (постачальнику послуг) [11]. Таким чином, 

утвердилася думка про те, що для успішного ведення господарської діяльності 

необхідною є передача усіх функцій компанії, на яких вона не спеціалізується, 

іншій компанії чи компаніям, для яких такі завданнями є профільними [12]. 

Третій етап відзначився використанням аутсорсингу у виробничому процесі 

компаній. Тобто підприємства почали передавати певну частину виробничого 

процесу іншим компаніям, отримуючи продукт більш високої якості, а також 

значно зменшуючи витрати. 

Беручи до уваги поширеність цього економічного явища у господарській 

діяльності іноземних підприємств, слід зазначити переваги його застосування. 

Перш за все, застосування аутсорсингу у сфері організаційно-управлінських 

функцій надає змогу перекласти частину ризику на іншу компанію, покращити 

рівень контролю, вивільнити ресурси для основних функцій компанії; у сфері 

технологічних функцій створює сприятливі умови для отримання доступу до 

новітніх технологій та ресурсів, які відсутні на території компанії-замовника, а 

також послуг світового класу. Крім цього, аутсорсинг дозволяє забезпечити 

надходження іноземної валюти, а також скоротити витрати обслуговування 

бізнес-процесу і підвищити прибутковість [13]. Але існує такий вагомий 

недолік, як розголошення комерційної таємниці, або як зазначається в 

літературі, конкурентного ядра , чи використання її у власному виробничому 

процесі, що може призвести до збереження конкурентоспроможності , а також і 

прибутковості компанії-замовника. Крім цього, існує ймовірність надання 

низької якості послуг або крадіжки інтелектуальних активів [10]. 

У сучасних умовах глобалізації фактично не відчувається межа між 

аутсорсингом та офшорингом. Це підтверджується присутністю великої 

кількості індійських компаній – аутсорсерів у США та Англії. Офшоринг вдало 
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себе зарекомендував в охороні здоров’я, в медіа, а також все частіше 

застосовується у юридичній сфері [17]. Тобто компанії намагаються частіше 

взаємодіяти між собою на взаємовигідних умовах, все менше приділяючи уваги 

місцю розташування тієї чи іншої компанії. Враховуючи все вищенаведене, 

можна зробити висновок, що у Європі та США значна кількість підприємств у 

ході ведення своєї господарської діяльності звертаються до аутсорсингу. 

Тепер слід перейти до ситуації в Україні. Аналізуючи менталітет українців, 

який зводиться до «тільки моє», що сформувався та залишився ще з радянських 

часів, можна обґрунтувати нерозвиненість аутсорсингу в нашій державі. Тобто 

українці схильні контролювати все власноруч, не бажаючи передавати частину 

функцій іншим компаніям. Крім цього, на дуже повільний розвиток 

аутсорсингу в Україні впливає нестабільна ситуація в державі, низький рівень 

обізнаності щодо нових форм та стратегій ведення господарської діяльності, 

відсутність спеціального законодавства та правових засобів регулювання 

аутсорсингової діяльності. Враховуючи низький рівень та темп зростання 

економічного потенціалу України, виникає необхідність аналізу ефективності 

та можливості аутсорсингу сприятливо впливати на фінансову стійкість 

компаній, а також розвиток економіки. 

Спочатку розглянемо ситуацію, коли українські компанії виступають 

замовниками послуг, так би мовити «ентерпрайзерами». Слід зазначити, що 

незважаючи на малу кількість компаній, які використовують аутсорсинг у своїй 

діяльності, 80�% керівників вітчизняних підприємств планують найближчим 

часом розпочати передачу функцій на виконання спеціалізованим компаніям 

[7]. Українські компанії часто передають аутсорсерам функції у сфері PR-

менеджменту. Це пов’язують із тим, що наші компанії під впливом 

нестабільних та несприятливих економічних умов схильні до зниження 

ефективності своєї діяльності, а, як наслідок, і прибутку, а тому постає 

необхідність в рекламі, створенні іміджу компанії, а також виведенні її на 

ринок як конкурентоспроможного суб’єкта [7]. Крім цього, все більше 

простежується тенденція застосування аутсорсингу в юридичній сфері. До 
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такого виду аутсорсингу відносять юридичний аналіз, складання запитів, 

контрактів, договорів, листів тощо, представництво в судах, а також в інших 

органах державної влади, обслуговування господарської діяльності в цілому, 

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності [17]. У зв’язку з цим у 

підприємств відпадає необхідність у веденні юридичного аспекту господарської 

діяльності, а також витрачанні коштів на виплату заробітної плати, що надає 

можливість зосередити кошти та зусилля на основному виді діяльності 

компанії. Яскравим прикладом українських підприємств, які співпрацюють із 

аутсорсинговими компаніями, є Metro та Billa. Вони передають спеціалізованим 

компаніям функції транспортно-складського характеру, які полягають у 

доставці, зберіганні та розфасовці продукції. Отже, зазначені українські 

компанії не мають необхідності будувати розподільчі центри, а також мають 

змогу зменшити рівень управлінського контролю. Крім цього, в літературі 

зазначається, що компанії, які використовують логістичні послуги, збільшують 

свій прибуток на 20–30 % за рік [8]. З цього випливає, що, концентруючись на 

головних напрямах господарської діяльності, віддаючи другорядні функції 

спеціалізованим компаніям, які надають результат вищої якості , компанії, 

оптимізуючи витрати, підвищують свою конкурентоспроможність, що, у свою 

чергу, впливає на підвищення національної економіки. Так, діяльність компанії 

Nokia характеризується співробітництвом із Hewlett-Packard задля здійснення 

останнім управління корпоративною інформаційною системою Nokia. Це 

робиться саме для можливості концентрації своїх зусиль на основних напрямах 

діяльності. 

Крім цього, за даними Державної фінансової служби України доля 

експорту аграрно-промислового комплексу зросла до 43 % у 2016 р. Доцільним 

буде навести визначення аграрного аутсорсингу, під яким розуміють форму 

господарювання в аграрно-промисловому комплексі, пов’язану з розвитком 

економічних відносин і формуванням кластерної форми організації економіки, 

що базується на тривалому співробітництві й високому рівні довіри між 

учасниками, а це передбачає перерозподіл ресурсів за рахунок зосередження на 
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головному напрямі діяльності, передачі допоміжних, другорядних функцій 

зовнішнім фахівцям. У сучасних умовах в Україні аграрний сектор 

характеризується певною поляризацією, оскільки існує дві сторони: великі 

сільськогосподарські корпорації та малий бізнес, до якого можна віднести 

фермерські господарства та приватні підприємства. А тому в цьому випадку 

аутсорсинг для кожного виду буде відігравати свою переважну роль. 

Наприклад, для великих компаній він буде засобом оптимізації витрат, а також 

концентрації зусиль на основних напрямах діяльності, тоді як для малого та 

середнього бізнесу – в основному пошуком нових партнерів та форм 

співробітництва. В Україні є необхідні земельні ресурси для отримання великої 

кількості продукції, але немає новітніх технологій та досвіду для 

вдосконалення процесу вирощування продукції. В літературі зазначається, що 

сільському господарству необхідна інноваційність, яку може забезпечити 

аутсорсинг [9]. Оскільки передача функцій компаніям, які знаходяться у 

державах із розвиненим сільським господарством, надасть можливість 

підвищити конкурентоспроможність, отримувати послуги світового класу, а 

також доступ до новітніх наукових розробок. 

Тепер варто розглянути значення виконання функцій, які були передані на 

аутсорсинг саме українськими компаніями. Відповідно до інфляційного звіту 

Національного банку України у 2015 р. Україна збільшила обсяг експорту ІТ-

послуг на 17 %. Крім цього, 79 % із експорту ІТ-послуг склали комп’ютерні 

послуги, а саме – розробка програмного забезпечення. Як зазначають експерти, 

ІТ-послуги – це єдиний вид експортних послуг, який демонструє зростання 

протягом останніх декількох років. У зв’язку з цим за даними 

UkraineDigitalNews такі міжнародні компанії, як Boeing, Ericsson, Siemens, 

Huawei обрали саме нашу державу як центр для розміщення об’єктів своїх 

науково-дослідницьких робіт. Це приносить ряд переваг, таких як часткове 

вирішення зайнятості населення, підвищення кваліфікації та професійності 

трудового ресурсу. Важливим є те, що аутсорсинг формує окремі сектори 

національної економіки – кластери. Але слід зазначити, що для того, щоб ІТ-
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аутсорсинг приносив позитивні результати для національної економіки, слід 

об’єднати всіх суб’єктів українського комп’ютерного ринку за згідно із 

класифікатором інформаційно-комп’ютерного технологій для того, щоб точно 

розуміти, які саме сфери мають найбільший експортний потенціал, щоб 

гарантувати державну підтримку [5]. 

Крім цього, аутсорсинг може розглядатися як засіб включення у ТНК. 

Останніми роками у діяльності ТНК переважають саме неакціонерні форми 

операцій, такі як субпідрядні контракти. Дж. Маркузен проаналізував механізм 

впливу ТНК на зростання промислового експорту у слабко розвинених країнах 

[16]. Крім цього, Р. Синкович, А. Роат продемонстрували у своїх працях 

значення субконтрактних угод ТНК у збільшенні експорту держав, яких 

знаходяться їх підприємства [19]. Слід зауважити, що аутсорсинг буде впливати 

на експорт у тому випадку, якщо функції виконуються на користь іноземного 

суб’єкта, які, як правило, пов’язані із виробництвом напівфабрикатів або 

проміжної продукції виробничого циклу компанії-замовника. Дуже вдалим 

застосування аутсорсингу можна вважати використання його компаніями Азії, 

які вийшли на світовий ринок, а також стали частиною міжнародної виробничої 

системи ТНК. Наприклад, тайванська фірма Foxconn/HonHai збільшила обсяг 

своїх продаж до 59 млрд дол., а сінгапурська компанія Flextronics – до 31 млрд 

дол. Такі показники були досягнуті завдяки співпраці , а саме субпідрядним 

угодам із ТНК Hewlett-Packard, Apple, Sony та Philips [18]. Тайванські фірми 

Foxconn, Quanta, Inventec вважаються одними з найбільш провідних світових 

виробників, які працюють саме на підставі виконання функцій, переданих на 

аутсорсинг. Згодом ці компанії перетворилися на великі ТНК та мають велику 

кількість своїх філіалів в Азії, США та Японії [14]. На підтвердження 

важливості ТНК для економіки доцільно буде навести приклад в автомобільній 

промисловості. Отже, автомобільна корейська компанія Huindai почала свої 

експортні операції із укладанням контракту із ТНК Ford про зарубіжний 

субпідряд щодо збору частин. Після цього виникла необхідність до більш 

складних технологій виробничого процесу, а також конструювання нових 
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моделей. У результаті Huindai створила спільне підприємство із ТНК Mitsubishi, 

де японська компанія не мала контрольного пакета акцій. Але створення такого 

підприємства надало змогу купити ноу-хау та новітні технології на основі 

ліцензійних угод. Придбання необхідних знань та вмінь зробило можливим 

виробляти усі компоненти, необхідні для виробництва автомобілів, а згодом і 

випускати свої власні моделі [14]. 

Вищенаведене говорить про те, що держава має диференціювати види 

діяльності на ті, які приносять вигоду Україні, та сприяти їх розвитку, що 

надасть змогу зміцнити національну економіку, обмежувати ті, які 

перетворюють державу на об’єкт економічної експлуатації. 

Як уже зазначалося, на використання аутсорсингу впливає також 

відсутність спеціального правового регулювання таких відносин. Тому 

доцільним зазначити проблемні питання саме правового характеру. По-перше, 

законодавство України не містить чіткого визначення аутсорсингу, що 

ускладнює його розуміння, а також відмежування від інших суміжних 

договорів. Крім цього, необхідно зазначити, що його часто ототожнюють із 

договорами поставки, надання послуг та виконання робіт. По-друге, є відсутній 

порядок укладання, а також оформлення договорів щодо передання функцій на 

виконання іншим компаніям. Це тягне за собою й те, що у випадку порушення 

умов або невиконання чи неналежного виконання договору аутсорсингу 

сторони не можуть ефективно захистити свої права, оскільки більшість 

національних судів не схильні відмежовувати зазначений договір як 

самостійний. По-третє, у випадку аутстаффінгу як одного із виду аутсорсингу, 

виникають проблеми із оформленням трудових договір та захистом прав 

працівників. Оскільки фактично особа перебуває у трудових відносинах із 

одним роботодавцем, а виконує трудові функції щодо іншого, який, у свою 

чергу, має забезпечувати належні умови праці. Хоча, як зазначається в 

літературі, відповідальність за це буде нести компанія-провайдер[6]. 

Висновки. Таким чином, аутсорсинг – це форма економічної кооперації, 

яка полягає у передачі основних чи обслуговуючих функцій компанією-
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замовником іншому суб’єкту (аутсорсеру), як правило на договірній основі, та 

використовується компанією-замовником з метою оптимізації витрат, а також 

підвищення якості кінцевого результату. Підсумовуючи можна зазначити 

наступне: 

1) аутсорсинг є об’єктом, процесом, властивістю сучасної глобалізації 

економіки, а тому є окремим об’єктом економічної політики; 

2) до переваг аутсорсингу можна віднести можливість компанії-замовника 

сконцентрувати свої зусилля на основних напрямах господарської діяльності, за 

рахунок передання другорядних функцій іншим спеціалізованим компаніям; 

створення сприятливих умов для отримання доступу до новітніх технологій та 

послуг світового класу; забезпечення надходження іноземної валюти; 

скорочення витрат на обслуговування бізнес-процесів, а також підвищення 

прибутковості; 

3) недоліками аутсорсингу є ризик розголошення комерційної таємниці; 

відмінність у стандартах і методології виконання бізнес-процесів між 

аутсорсером та компанією-замовником; можливість повної або часткової втрати 

контролю над ситуацією; 

4) аутсорсинг слід розглядати на мікро- та макрорівні. В першому випадку 

йдеться про договірну форму, оскільки він опосередковується договорами про 

надання послуг, виконання робіт, підряду тощо. На макрорівні йдеться про 

проблему організаційно-господарського впливу держави на відповідні типи 

аутсорсингових відносин; 

5) актуальною залишаться проблема визначення засобів господарсько-

правового регулювання для впливу на аутсорсингові відносини, а також 

розроблення спеціального законодавства для стимулювання використання 

аутсорсингу українськими компаніями у своїй господарській діяльності, що 

буде позитивно відбиватися на національній економіці. 
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 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ   

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ НА 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНУ  

БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність економічної безпеки підприємства та  

податкових ризиків як дестабілізуючих факторів його розвитку. Визначено 

основні види податкових ризиків та досліджено фактори, що впливають на 

економічну безпеку підприємства. Досліджено вплив податкового 

навантаження на рівень  економічної безпеки підприємств. Виявлено місце та 

роль податкового навантаження в системі податкової безпеки підприємства.  

Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози, податкова безпека 

підприємства, податкова політика, податкові ризики, фактори. 

В умовах фінансово-економічної та політичної нестабільності, що 

притаманні економіці України в останні роки, особливого значення набуває 

проблема забезпечення економічної безпеки для будь-якого суб’єкта 

господарювання як окремої ланки економіки країни. Підприємство, працюючи 

в динамічному зовнішньому середовищі, опиняється перед великою кількістю 

економічних, фінансових, податкових та інших видів ризиків, що породжують 

загрози для його конкурентоспроможності на ринку, а, отже, і для економічної 

безпеки підприємства.  

Одним з основних напрямів підвищення рівня економічної безпеки 

підприємства є оптимізація його податкової безпеки, що полягає у визначенні 

та аналізі всіх можливих податкових ризиків та зменшенні їх негативного 

впливу на діяльність підприємства. Останнє зумовлює потребу у формуванні та 

реалізації виваженої податкової політики підприємства, яка відіграє одну з 

ключових позицій у системі управління. Враховуючи вищевикладене, на наш 

погляд, тема дослідження є досить актуальною.  
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Вивченням питань економічної безпеки підприємства та податкових 

ризиків займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти:                 

А. І. Крисоватий, В. М. Гранатуров, В. Ф. Гапоненко, О. М. Десятнюк,                 

В. В. Вітлінський, О. М. Тимченко, О. Д. Вовчак, І. Б. Ясенова, І. Л. Назаренко, 

Л. І. Гончаренко, Б. І. Кузіна. Зазначені вчені зробили вагомий внесок у 

розробку теоретичних та практичних аспектів аналізу впливу податкових 

ризиків на діяльність суб’єктів господарювання. 

Водночас, незважаючи на вагомий науковий доробок теоретиків і 

практиків, питання поглиблення теоретичних засад та комплексного 

дослідження податкових ризиків та проблеми розроблення системи заходів із 

забезпечення податкової безпеки підприємств в сучасних динамічних умовах 

залишаються невирішеними, що зумовлює актуальність та наукову значимість 

даного дослідження.  

Метою написання даної статті є узагальнення теоретичних основ щодо 

податкових ризиків та їх впливу на економічну безпеку підприємства.  

За час здійснення господарської діяльності будь-який суб’єкт 

господарювання підпадає під дію внутрішніх та зовнішніх загроз та ризиків, які 

не дають змоги забезпечити його стабільне функціонування. Для збереження 

стійкості та захисту від негативних руйнівних впливів із боку явищ, процесів чи 

організаційних структур науковцями розглядається така складна й 

мультифакторна категорія, як економічна безпека підприємства.  

У структурі економічної безпеки підприємства не останнє місце займає 

податкова безпека, складовим елементом якої є податковий ризик. Разом з тим, 

на даний час  відсутнє однозначне тлумачення поняття ризику, що в свою чергу 

пояснюється багатогранністю даного явища, ігноруванням його у чинному 

законодавстві, а у деяких випадках – обмеженим застосуванням у реальній 

економічній практиці та управлінській діяльності підприємства [2, с. 207]. 

Отже, ризик – це досить складне явище, невід’ємний атрибут розвиненої 

ринкової економіки, який необхідно враховувати у будь-якій сфері діяльності.  
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Складність систематизації ризиків полягає в їх різноманітті. Поряд із 

загальними є специфічні види ризиків, які можуть бути притаманні певній 

галузі або можуть бути пов’язані з особливостями ведення господарської 

діяльності підприємства, з недостатністю інформації про стан зовнішнього 

середовища. Проаналізувавши існуючі класифікації можливих ризиків, слід 

зосередити увагу на відсутності відокремленого поняття податкових ризиків, 

незважаючи на їх значущість і місце в системі економічних ризиків.  

Податковий ризик – це економічна категорія, яка відображає певну 

невизначеність, що присутня в діяльності суб’єкта господарювання або 

держави стосовно стабільності податкової політики, а також можливість 

відхилень від запланованих податкових надходжень до державного та місцевих 

бюджетів унаслідок ухилення від сплати податків чи порушення податкового 

законодавства [2, с. 208].  

Отже, податковий ризик щодо суб’єктів податкових відносин прийнято 

поділяти на податковий ризик платника податків та податковий ризик держави. 

Фактори зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів вимагають 

здійснення певної класифікації податкових ризиків задля ефективного 

управління складовими економічної безпеки підприємства.  

Можна виділити кілька видів податкових ризиків платника податків, що 

істотно відрізняються своєю специфікою.  

До основних видів податкових ризиків слід віднести: 

− ризик несплати податків (наслідки - сплата штрафів, пені, неустойок); 

− ризик податкового контролю (наслідки - виникнення санкцій і втрат 

через невиконання платниками податків законодавчих податкових актів); 

− ризик податкової мінімізації (наслідки - ймовірність понести фінансові 

втрати, пов’язані з діями платника податків щодо мінімізації податкових 

платежів);  

− ризик посилення податкового навантаження (наслідки - 

диференційований по видах господарської діяльності та податкам залежно від 

ставок, пільг, обсягу створюваної доданої вартості);  
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− ризик карного переслідування податкового характеру (наслідки - веде 

або до істотних фінансових втрат платника податків або до позбавлення волі 

платника податків за здійснення податкових правопорушень, передбачених 

чинним законодавством України) [2, с. 208]. 

Визначення податкових ризиків, оцінка податкового навантаження шляхом 

використання спеціальних методів аналізу їх впливу на економічну безпеку й 

ефективність діяльності підприємства є основними проблемами податкової 

безпеки.  

Податкова безпека передбачає чітке визначення джерел та факторів, що 

впливають на неї у разі потенційної загрози ризику податкового контролю, 

ризику збільшення податкового навантаження та ризику карного 

переслідування. 

Насправді, справедливо відмічено фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України, що «Податкова система є 

одним із найбільш важливих чинників сприятливості бізнес-клімату в державі. 

Хоча на рішення інвесторів щодо розвитку бізнесу у будь-якій країні впливає 

цілий комплекс інституціональних факторів, саме податкова система є 

найбільш чутливим елементом, який може як девальвувати позитивний вплив 

інших факторів, так і, навпаки, навіть за умов наявності інституційних проблем, 

схилити інвестора до прийняття позитивного рішення щодо розвитку бізнесу в 

країні» [3, с. 34]. 

Визначальний вплив на рівень податкової безпеки підприємства мають такі 

основні ознаки як великий ризик несвоєчасних розрахунків споживачів або 

затримки відвантаження матеріалів постачальниками, низька покупна 

спроможність населення, високі ставки податків та відсотків за кредит, 

нестабільне законодавство, нестійкий валютний курс, зріст рівня інфляції, 

зниження обсягу залучення інвестицій, недовіра до банків, прагнення 

ухилитися від сплати податків, часті податкові перевірки, низькі штрафні 

санкції за порушення податкового законодавства та наявність досить високого 

рівня тіньової економіки.  
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Термін «податкова безпека підприємства» є складовою економічної 

безпеки підприємства, але вживається в літературі порівняно недавно, і тому 

досі не існує єдиного його визначення.  

Отже, на нашу думку, податковою безпекою підприємства є його 

податкова політика, направлена на своєчасність нарахування та сплати 

податків, правильність ведення обліку податків та складання податкової 

звітності, а також податкове планування, спрямоване на вибір альтернативного 

варіанту оподаткування, що оптимізує суму податків та знижує рівень 

податкового навантаження підприємства [3, с. 35]. 

Характеризуючи сутність поняття «податкова безпека», необхідно зважати 

на роль і місце податків у забезпеченні реалізації їх фіскальної та регулюючої 

функцій. Податкова безпека є невід'ємною складовою економічної безпеки, яка 

визначає зв'язки з бюджетом у вигляді сплати податків та зборів до державного 

і місцевих бюджетів, отримання кредитів та сплати відсотків за ними, 

отримання бюджетного рефінансування тощо.  

Проблемою організації податкової безпеки підприємств є низький рівень 

податкової культури. Саме в складних умовах держава повинна підтримати 

значний рівень податкової безпеки країни, що, в свою чергу, допоможе 

суб’єктам господарювання проводити ефективну податкову політику з 

управління податковими ризиками. 

 В умовах економічної кризи в Україні необхідно використати досвід 

розвинених країн у даному питанні, який спрямований на виховання податкової 

законослухняності. Водночас, це забезпечить рівні умови для суб’єктів 

господарювання, дасть змогу знизити рівень тіньової економіки, підвищити 

рівень податкової дисципліни.  

Часті зміни в податковій політиці держави створюють для підприємств 
нові податкові ризики, до яких вони повинні швидко адаптуватися та 
здійснювати щодо них ефективне управління. Дану функцію виконують 
внутрішні податкові підрозділи, проте, для управління податковими ризиками, 
що мають непередбачуваний характер, а також для оцінки ймовірності їх 
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виникнення й ступеня впливу на економічну безпеку підприємства доцільно 
застосовувати засоби експертних оцінок. Суть останніх полягає у наявній 
можливості використання послуг експертів, а саме: консультантів аудиторських 
чи консалтингових фірм, податкових інспекторів. Даний підхід вимагатиме від 
суб’єкта господарювання немалих фінансових витрат, але вони будуть 
виправданим для великих платників податків з економічної точки зору 
[3, с. 36]. 

Створення дієвої системи економічної безпеки підприємства передбачає 
чітке визначення потенційних загроз та ризиків. В умовах ринкової економіки 
виділяють п’ять основних сфер податкового ризику в зонах економічної 
безпеки та небезпеки підприємства, як наслідок – його сталої 
конкурентоспроможності:  

1. Відносно безризикова сфера: за легального нарахування та сплати 
податків ризик підприємства мінімальний, у процесі господарської діяльності 
воно сплачує встановлені податки й одержує прибуток, якщо рівень 
податкового навантаження сприяє розвитку бізнесу.  

2. Сфера мінімального ризику: у результаті діяльності підприємство 
ризикує частиною або всією величиною чистого прибутку, якщо воно сплачує 
штрафні санкції та пені через порушення податкової дисципліни.  

3. Сфера підвищеного ризику: підприємство ризикує тим, що в найгіршому 
випадку зробить покриття всіх витрат, а в кращому – дістане прибуток набагато 
менше розрахованого рівня. Це характерно для умов неадекватного характеру 
договорів, порушення договірної дисципліни.  

4. Сфера критичного ризику: підприємство ризикує втратити не тільки 
прибуток, але й недоодержати передбачувану виручку від реалізації, що не 
виключено у разі, коли підприємство, бажаючи мінімізувати податки, порушує 
податкове законодавство.  

У результаті штрафи та санкції істотно перевищують суму податків, що 
сплачуються легально. Наслідки такого господарювання катастрофічні для 
підприємства. Останнє скорочує масштаби своєї діяльності, втрачає оборотні 
кошти, має значні борги. У цьому разі, якщо немає альтернативи, фінансове 
становище підприємства стає критичним.  
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5. Сфера неприпустимого (катастрофічного) ризику: за надмірно високих 

податкових санкцій підприємство, сплативши їх, може стати банкрутом. При 

цьому, оборотні кошти відсутні або являють собою сумнівну заборгованість, 

засновники виходять зі складу акціонерів, курс акцій падає, вимоги кредиторів 

посилюються, можливе банкрутство стає реальністю. Як правило, така ситуація 

характерна для ризику карного переслідування податкового характеру [1, с. 87].  

Якщо підприємство реалізує ефективну податкову політику, що дає змогу 

уникати чи мінімізувати податкові ризики та загрози, то воно відповідатиме 

таким критеріям економічної безпеки, як відносно безризикова сфера та сфера 

мінімального ризику. За недієвої системи управління податковими ризиками, 

низького рівня податкової культури, непрофесійних дій керівництва 

підприємство потрапляє до зони економічної небезпеки (сфера критичного 

ризику та неприпустимого (катастрофічного) ризику), для якої характерні 

велика кількість загроз та значна вірогідність банкрутства.  

Висновки. Податкові ризики досить суттєво впливають на стан 

економічної безпеки підприємства, тому їх варто не стільки контролювати, як 

попереджувати їх виникнення, а саме прогнозувати, виявляти, оцінювати та 

оптимізувати на регулярній основі. 

Задля збереження гарного економічного становища та фінансового стану 

на підприємстві слід дотримуватись податкової безпеки,  а саме формувати та 

застосовувати виважену податкову політику і запроваджувати дієві заходів з 

використанням у діяльності ефективних інструментів щодо зменшення 

негативного впливу податкових ризиків. Визначене дасть змогу максимізувати 

прибуток або мінімізувати збитки у разі їх виникнення. Відмічено, що в умовах 

економічної кризи в Україні необхідно використати досвід розвинених країн у 

даному питанні, який спрямований на виховання податкової законослухняності. 

Водночас, це забезпечить рівні умови для суб’єктів господарювання, дасть 

змогу знизити рівень тіньової економіки, підвищити рівень податкової 

дисципліни. Підтримання високого рівня економічної безпеки підприємства 

потребує не мінімізації податкових платежів, а побудови ефективної системи 
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податкового менеджменту, податкової політики та підвищення рівня 

податкової культури. Такий підхід забезпечить виявлення ризикованої ситуації 

та ліквідації її причини на самому початку, а в довгостроковій перспективі – 

високий рівень фінансової стабільності, підвищення інвестиційної 

привабливості підприємства. 
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ОСНОВА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено категорію «платоспроможність», її роль у діяльності 

підприємств. Визначено економічну сутність платоспроможності, її 

класифікацію та фактори впливу на платоспроможність підприємства. 

Також розглянуто методику проведення оцінки платоспроможності 

підприємства.  

Ключові слова: платоспроможність, фактори впливу на платоспроможність, 

ліквідність, фінансовий стан, оцінка платоспроможності. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах 
політичної кризи та політичної нестабільності, платоспроможність 
підприємства є однією із найбільш вагомих умов не тільки його господарської 
діяльності, а й  взагалі існування. Здатність підприємства вчасно та в повному 
обсязі розраховуватися за плановими платежами та зобов’язаннями, 
підтримуючи при цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією із 
вимог фінансової стабільності підприємства та його конкурентоспроможності.   

Тому практичного значення при співпраці з підприємством набуває його 
платоспроможність, вона дає йому можливість стабільно фінансувати власну 
діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та 
характеризує надійність фінансових відносин з іншими фізичними та 
юридичними особами. Сучасні умови господарювання потребують високої 
оперативності й гнучкості реагування на зміни ринкових можливостей і 
небезпеку, що виникає. Залежно від напряму змін, які відбуваються, конкретно 
взяте підприємство має оперативно перебудовувати свою діяльність, у тому 
числі й фінансову, обираючи саме ті варіанти розвитку, котрі відповідають 
новій ситуації на ринку і наявному потенціалу. 

Окремі методологічні, методичні й організаційні аспекти 
платоспроможності досліджували західні науковці, зокрема, Й. Ворст,                 
П. Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда, російські економісти –                 
В. В. Ковальов, М. М. Крейніна, М. С. Абрютіна, А. В. Грачов, Е. І. Уткін, 
А. Д. Шеремет та вітчизняні вчені – Н. В. Тарасенко, В. І. Іващенко, 
М. А Болюх, Є. В. Мних, В. М. Мельник та інші.  

Проте, на даний час не має конкретної та єдиної точки зору щодо 
трактування сутності поняття платоспроможності підприємства, тому постає 
питання щодо високої актуальності даної теми дослідження.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування поняття 
«платоспроможність підприємства» та факторів, що на неї впливають, 
розроблення методики оцінки платоспроможності підприємства.  

Платоспроможність підприємства розраховують за трьома основними 
показниками: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт 
покриття та загальний коефіцієнт покриття. При розрахунку цих показників 
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використовують загальний знаменник: короткострокові зобов’язання. 
Розраховуються вони як сукупна величина короткотермінових кредитів, позик, 
не погашених в строк, короткотермінових позичених коштів та кредиторської 
заборгованості. Причини неплатоспроможності підприємства можна розділити 
на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх факторів відносяться економічні 
фактори, політичні, а також рівень розвитку науки і техніки тощо. Серед 
внутрішніх факторів неплатоспроможності підприємства можна виділити такі: 
дефіцит власних оборотних засобів, ріст дебіторської та кредиторської 
заборгованості, недосконалість цінової політики та низька договірна 
дисципліна. Нині не існує єдиного підходу щодо визначення поняття 
«платоспроможності підприємства», тому розкриття сутності даного показника 
є актуальним з точки зору теорії. Наукові підходи щодо формування цього 
поняття розглянуто на рисунку 1. 

На думку авторів, найбільш точно відображає сутність досліджуваного 
поняття таке визначення: платоспроможність підприємства – це його здатність 
у повному обсязі й у визначений термін розраховуватися за своїми 
зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших активів і 
спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Підходи до визначення економічної сутності 
платоспроможності підприємства 

Західні науковці (Й. Ворст,         
П. Ревентлоу,  Дж. Депаленса, 
Дж. Джоборда) 

Вітчизняні економісти                
(Н.В. Тарасенко,                            
В.І. Іващенко, М.А. Болюх, 
Є.В. Мних, В.М. Мельник) 

Російські вчені (В.В. Ковольов, 
М.М. Крейніна,                          
М.С. Абрютіна, А.В. Грачов, 
Е.І. Уткін, А.Д. Шеремет) 

Платоспроможність визначається 
наявністю власних оборотних коштів та 
здатністю покривати збитки 

Платоспроможність визначається як 
здатність підприємства виконувати свої 
зобов’язання

Платоспроможність представлення як 
важливий показник фінансової стійкості 
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У економічній літературі найчастіше виділяють два основні види 

платоспроможності (за часовою ознакою): поточну та очікувану 

(перспективну), - що відображено на рисунку 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Класифікація платоспроможності 
Оцінка платоспроможності підприємства проводиться на основі 

характеристики ліквідності поточних активів. Під ліквідністю підприємства 

слід розуміти його здатність покривати зобов’язання активами, строк 

перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов’язань 

[2]. Ліквідність означає безумовну платоспроможність підприємства і 

передбачає постійну тотожність між його активами та зобов’язаннями 

одночасно за загальною сумою, термінами перетворення активів у гроші та 

термінами погашення зобов’язань (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 - Взаємозв’язок між ліквідністю і платоспроможністю 
 

Платоспроможність 

Ліквідність підприємства 

Ліквідність балансу 

Якість управління пасивами 

Величина, структура, ступінь 
визрівання обов'язків до погашення 

Якість управління активами 

Величина, структура, ступінь 
ліквідності активів 

Поточна 
платоспроможність 

Платоспроможність 

Перспективна 
платоспроможність 



381 

Усі фактори, що впливають на платоспроможність, можна класифікувати 

за ознаками. З них найбільш доцільно детальніше розглядати зовнішні 

(загальноекономічні) та внутрішні (мікроекономічні), що впливають на 

платоспроможність підприємства, оскільки до їх складу належать решта 

факторів у розрізі вищезазначених класифікаційних ознак [4, с. 375]. 

Зовнішніми стосовно підприємства являються ті фактори, на які воно не 

може впливати або цей вплив може бути незначним (стан економіки, грошова 

політика, податкова політика, кредитна політика, амортизаційна політика, 

стабільність фінансового та валютного ринків, неплатоспроможність партнерів, 

соціально-культурні, демографічні, політичні, правові чинники та розвиток 

науки і техніки).  

До внутрішніх факторів відносять ті, що безпосередньо залежать від форм, 

методів та організації роботи на самому підприємстві (склад і структура 

необоротних активів, склад і структура оборотних активів, грошові кошти та їх 

еквіваленти, сума короткострокових зобов’язань, управління ліквідністю 

підприємства, дебіторсько-кредиторська заборгованість, фінансове планування, 

рівень організації бізнес-процесу, договірна дисципліна, рівень техніки, 

технології та організації виробництва, маркетинг та цінова політика, організація 

збуту). Зовнішні і внутрішні фактори пов’язані між собою і впливають на 

результати діяльності підприємства в різних напрямках: одні – позитивно, інші 

– негативно.  

У сучасних умовах нестабільності та невизначеності особливо актуальним 

стає питання дослідження та врахування всіх факторів, що впливають на 

платоспроможність підприємства для його успішної діяльності. Оцінку 

платоспроможності проводять як зовнішні, так і внутрішні користувачі 

інформації. Внутрішні користувачі розраховують показники 

платоспроможності з метою оцінки та прогнозування діяльності підприємства 

на перспективу. Зовнішні користувачі аналітичної інформації, зокрема:  

– банківські установи – з метою оцінки рівня кредитоспроможності 

підприємства.  
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– інвестори, ділові партнери повинні мати інформацію стосовно 
фінансових можливостей підприємства за умов надання йому комерційного 
кредиту, позик або відстрочки платежу [4, с. 372]. 

Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики 
ліквідності поточних активів. Під ліквідністю підприємства варто розуміти 
його здатність покривати зобов’язання активами, строк перетворення яких у 
грошову форму відповідає строку погашення зобов’язань [4, с. 374]. Ліквідність 
означає безумовну платоспроможність підприємства і передбачає постійну 
тотожність між його активами та зобов’язаннями одночасно за загальною 
сумою, термінами перетворення активів у гроші та термінами погашення 
зобов’язань. Методику оцінки платоспроможності підприємства доцільно 
здійснювати за такими пунктами:  

– аналіз ліквідності балансу підприємства;  
– оцінка фінансового стану підприємства;  
– розрахунок і аналіз основних показників ліквідності;  
– розрахунок показників поточної платоспроможності, інтегрального 

показника та загального показника платоспроможності.  
Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), 

які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщені у порядку зменшення їх 
ліквідності, із зобов’язаннями (пасив балансу), які згруповані за строками їх 
погашення та розміщені у порядку зростання термінів [3, с. 148].  

Показники ліквідності дають можливість оцінити рівень 
платоспроможності підприємства на певний момент часу, а також у випадку 
виникнення надзвичайних ситуацій [3, с. 155].  

При оцінці рівню ліквідності слід розрізняти наступні поняття:  
- ліквідність балансу – це можливість суб’єкта господарювання 

перетворити свої активи у готівку та погасити зобов’язання, або ступінь 
покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк 
перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення платіжних 
зобов’язань;  

- ліквідність підприємства – це більш загальне поняття ніж ліквідність 
балансу. Ліквідність балансу, як зазначено раніше, передбачає використання 
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платіжних коштів для покриття зобов’язань лише за рахунок залучених 
внутрішніх джерел. У той же час, маючи високий рівень інвестиційної 
привабливості та іміджу воно може залучати для цього і позикові кошти;  

- ліквідність активів – це величина зворотна ліквідності балансу за часом 
перетворення активів у грошові кошти. Чим менше часу необхідно для 
перетворення того чи іншого активу у грошову форму, тим вища його 
ліквідність. Зокрема, баланс підприємств України включає розміщення активів 
від найменш ліквідних (необоротних активів) до найбільш ліквідних активів 
(грошові кошти та їх еквіваленти) ;  

- поточна ліквідність це відповідність між розміром дебіторської 
заборгованості, грошових активів підприємства і кредиторською 
заборгованістю товарного та нетоварного характеру;  

- термінова ліквідність – це здатність підприємства до погашення 
зобов’язань у випадку його ліквідації;  

- недостатня ліквідність – це неможливість підприємства повністю 
розрахуватися з боргами навіть за умови надання йому вигідних комерційних 
можливостей, знижок; - високий рівень недостатності ліквідності – 
підприємство неспроможне погасити свої поточні борги і зобов’язання, що 
може привести до його неплатоспроможності і банкрутства [1].  

Питання оцінки та аналізу показників платоспроможності досить широко 
розроблене у літературі з фінансового аналізу. Чимало різних авторів 
висувають свої точки зору щодо розрахунку даних показників, пропонують 
різні методики для визначення коефіцієнтів, які дають повну характеристику 
стану підприємства. Найбільшу вагу у визначені даних показників займають 
оборотні активи підприємства та його поточні зобов’язання.  

Поточні зобов’язання – це борги, які повинні бути виплачені протягом 
одного року, а оборотні засоби – це активи, що являють кошти або повинні 
бути перетворені в них або витрачені протягом року. За визначенням поточні 
зобов’язання повинні бути погашені з оборотних засобів. Якщо сума оборотних 
засобів виявиться більшою суми поточних зобов’язань, то різниця дає величину 
власних оборотних засобів, призначених для продовження господарської 
діяльності. Саме з величини оборотних засобів відбувається купівля товарів, 
вона служить основою для отримання кредиту та для розширення об’єму 
реалізованої товарної маси [1].  
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Нестача власних оборотних засобів може привести до банкрутства суб’єкта 
господарювання, тому зміна величини власних оборотних засобів від одного 
звітного періоду до другого аналізуються з великою увагою.  

Платоспроможним вважається підприємство, якщо його загальні активи 
більші, ніж довгострокові та короткострокові зобов’язання. Для детальнішої 
оцінки платоспроможності визначають зміну величини чистого оборотного 
капіталу, чим більша його частка, тим більш платоспроможним є підприємство 
[2].  

Оскільки можливість конвертування різних видів оборотних активів у 
засоби платежу є різною, то для оцінки платоспроможності підприємства 
використовують коефіцієнти платоспроможності. Для оцінки коефіцієнтів 
платоспроможності треба визначити інформаційні зв’язки факторів їх 
формування за даними бухгалтерського балансу (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4 - Структурна модель розрахунку коефіцієнтів 
платоспроможності 
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Платоспроможність підприємства визначається системою показників 

(рисунок 5)  і, передусім, розміром і маневреністю його робочого капіталу. Під 

робочим капіталом мається на увазі різниця між оборотними активами 

підприємства і його поточними зобов’язаннями, тобто робочий капітал є тією 

частиною оборотних активів, що формується (фінансується) за рахунок 

власного капіталу та довгострокових зобов’язань. Коефіцієнти оцінки 

платоспроможності характеризують можливість підприємства своєчасно 

розраховуватися по своїх поточних зобов’язаннях за рахунок оборотних активів 

різного рівня ліквідності. При оцінці платоспроможності виникає питання, 

якою має бути оптимальна величина оборотного капіталу.  

 
 

Рисунок 5 - Система показників платоспроможності підприємств 
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Існує декілька методик для визначення оптимального розміру оборотного 

капіталу суб’єкта господарювання. Частіше всього використовується коефіцієнт 

поточної ліквідності, тобто показник відношення оборотного капіталу до 

короткострокових зобов’язань. Коефіцієнт поточної ліквідності широко 

використовується як загальний індикатор платоспроможності суб’єкта 

господарювання та його здатності погасити першочергові платежі. Не 

дивлячись на те, що існує багато винятків, економісти зазвичай дотримуються 

наступного правила: для забезпечення інвестиціям мінімальної гарантії 

оборотний капітал повинен по крайній мірі в два рази перевищувати суму 

термінових зобов’язань [2]. 

Можливість погашення довгострокових позик характеризує здатність 

підприємства функціонувати довгий період. Ціллю оцінки являється раннє 

виявлення ознак банкрутства. Аналіз дозволяє визначити це за багато років до 

кризової ситуації.  

Показник, що відображає платоспроможність підприємства по 

довгострокових позиках, розраховується як відношення позичкового капіталу 

до власного. Підприємство зобов’язане своєчасно сплачувати відсотки по 

кредитах, своєчасно гасити отримані кредити. Чим вище значення коефіцієнта, 

тим більша заборгованість суб’єкта господарювання і нижча оцінка рівня 

довгострокової платоспроможності [2]. 

Аналіз платоспроможності потребує також ретельного аналізу структури 

кредиторської заборгованості суб’єкта господарювання. Він здійснюється на 

підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. 

Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з 

відповідної фінансової звітності.  

Висновки. Отже, однією з найважливіших характеристик діяльності 

підприємств у сучасних умовах є платоспроможність, адже нині діяльність 

вітчизняних суб’єктів господарювання значною мірою ускладнюється 

тривалою кризою неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської 

заборгованості, скороченням виробництва, гострим дефіцитом фінансових 
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ресурсів. На основі узагальнення різних методів оцінки платоспроможності 

запропоновано розширену систему показників оцінки платоспроможності 

підприємства, яка дозволяє здійснити розгорнутий аналіз платоспроможності 

підприємства, виявляти причини її зміни в часі, своєчасно вживати відповідні 

заходи для покращення фінансового стану та пошуку шляхів удосконалення 

управління платоспроможністю. Питання оцінки та аналізу показників 

платоспроможності досить широко розроблене у літературі з фінансового 

аналізу. Чимало різних авторів висувають свої точки зору щодо розрахунку 

даних показників, пропонують різні методики для визначення коефіцієнтів, які 

дають повну характеристику стану підприємства. Найбільшу вагу у визначені 

даних показників займають оборотні активи підприємства та його поточні 

зобов’язання. Найпростіше можна визначити платоспроможність на якусь дату 

на підставі даних балансу підприємства. Для цього спочатку треба з'ясувати 

наявність залишку грошових коштів на поточному рахунку та інших рахунках 

грошових коштів. Якщо ці суми незначні, слід також перевірити стан 

розрахунків з різними кредиторами. Відсутність сум заборгованості, щодо яких 

прострочено терміни сплати, є доброю ознакою сталого фінансового стану.  

Список використаних джерел:  

1. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства // 

Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні Випуск № 6. – 

2011 [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу: http://socrates.vsau. 

org/repository/getfile.php/2690.pdf.  

2. Наказ Міністерства економіки України від 17.01.2001р. № 10 

«Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємств та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://me.kmu.gov.ua/file/link/36768/file/met_recom.doc;jsessionid.  

3. Подольська В. О. Фінансовий аналіз / В. О. Подольська, О. В. Ярім. – К.: 

Центр навчальної літератури. – 2008. – 488 с.  



388 

4. Теницька Н. Б. Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності 

підприємства в сучасних умовах / Н. Б. Теницька, Ю. С. Гришко // Глобальні та 

національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 372–376. 

 

УДК 338.27 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЙОГО ОЦІНКИ 

У статті розглянуто сучасні трактування поняття «фінансовий стан 

підприємства». Досліджено показники, що визначають фінансовий стан 

підприємства. Визначена необхідність проведення оцінки фінансового стану 

підприємства.   

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стабільність підприємства, 

платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, майновий стан 

підприємства, рентабельність, ділова активність. 

 Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки 

планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий стан 

підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних 

методів, прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства 

формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому 

оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 

найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи 

показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище 

підприємства. Також, головним завданням кожного підприємства є виявлення 

шляхів покращення фінансового стану. Отже, тема аналізу та оцінки 

фінансового стану підприємства є дуже актуальною. 

Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад фінансового стану 

підприємства та складу показників, які найповніше його характеризують. 
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У працях зарубіжних і вітчизняних економістів досліджено широке коло 
питань, пов’язаних з аналізом фінансово-економічного стану підприємства, 
його оцінюванням та управлінням. Проблематикою діагностики фінансового 
стану займаються вітчизняні та закордонні науковці, зокрема, М. І. Банаков,             
О. Ф. Дмитрієв, А. Г. Загородній, М. Л. Лапішко, Л. А. Лахтіонова,                 
А. М. Поддєрьогін, Л. В. Руденко, Г. В. Савицька, Р. С. Сайфуліна,                 
С. Я. Салига, О. С. Філімоненков та інші. 

 Ефективна діяльність підприємства залежить від багатьох чинників, проте 
одним з найважливіших є фінансовий стан. Забезпечення стійкого 
функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання передбачає 
проведення оцінки фінансового стану, яка дозволяє визначити майнове і 
фінансове становище господарюючого суб'єкта. Враховуючи те, що в даний час 
підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-
господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), працівниками, 
фінансовими установами та кредиторами, оцінка фінансового стану 
господарюючого суб'єкта при аналізі діяльності підприємства має визначальне 
значення. У працях зарубіжних і вітчизняних економістів досліджено широке 
коло питань, пов’язаних з аналізом фінансового стану підприємства, його 
значенням та методиками оцінювання, але нема єдиної точки зору що до 
визначення поняття «фінансовий стан підприємства».  

На думку авторів «Фінансового словника» А. Г. Загороднього,                 
Г. Л. Вознюка, Т. С. Смовженко, фінансовий стан – це стан економічного 
суб’єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів, 
забезпеченістю коштами, необхідними для господарської діяльності, 
підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових 
розрахунків з іншими економічними суб’єктами [2].  

Поддєрьогін А. М. дає таке визначення: «Фінансовий стан підприємства – 
це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виpобничо-
господаpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показників, що 
вiдобpажають наявність, pозмiщення i використання фінансових ресурсів» 
[3, с. 282].  
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Філімонінков А. С. характеризує фінансовий стан підприємства як 

здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов’язання. Тобто 

автор розуміє під фінансовим станом підприємства рівень його забезпеченості 

відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 

ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення грошових 

розрахунків за своїми зобов’язаннями [5, с. 415].  

Савицька Г. В. під фінансовим станом має на увазі систему показників, що 

відображають стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб’єкта 

господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу 

[4, с. 321].  

Узагальнюючи усе вище сказане, можна сформувати наступне визначення: 

фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності 

підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість 

підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово- 

господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. 

 Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовому) і 

кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати 

свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і 

підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить 

про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.  

Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти 

гнучкою структурою капіталу, уміти організувати його рух таким чином, щоб 

забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження 

платоспроможності і створення умов для самовідтворення.  

Отже, фінансова стійкість підприємства – це здатність суб'єкта 

господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів 

і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує 

його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах 

допустимого рівня ризику.  
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Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від 
результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо 
виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає 
на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання 
плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її 
собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок погіршення 
фінансового стану підприємства і його платоспроможності.  

Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на 
виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними 
ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської 
діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного 
надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової 
дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового 
капіталу і найбільш ефективне його використання.  

Основні завдання аналізу фінансового стану можна представити у вигляді 
рисунку 1 [4, с. 321]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства 

Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства 

Своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності і 
пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його 

платоспроможності. 

Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне 
використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану 

підприємства 

Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної 
рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і 
наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового 

стану при різноманітних варіантах використання ресурсів. 
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Кожне підприємство повинно прямувати до позитивного фінансового 
стану, тобто до створення достатнього обсягу фінансових ресурсів, що виступає 
гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими 
ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального 
розвитку.  

Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів 
збільшення його прибутковості, рентабельності і платоспроможності.  

Оцінка фінансового стану підприємства повинна здійснюватися за 
допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують 
господарсько-фінансове становище господарюючих суб’єктів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні групи показників, що використовуються при 

оцінці фінансового стану підприємства [5, с. 415] 
Групи показників Характеристика 

 
Показники платоспроможності 

Готовність відшкодувати кредиторську заборгованість 
при настанні термінів платежу за рахунок поточних 
надходжень грошових коштів. 

 
Показники ліквідності 

Зниження значення даних показників може вказувати 
про загальне погіршення ситуації стосовно забезпечення 
підприємства оборотними коштами і про необхідність 
серйозних заходів для управління ними. 

 
 
 
Показники фінансової стійкості 
 

Відображають частку власного капіталу в загальній сумі 
фінансових засобів. Узагальнений показник фінансової 
стійкості підприємства займає вагоме значення серед 
інших показників фінансового стану підприємства, адже 
він відображає інтенсивність використання позикових 
засобів, рівень довгострокової стійкості підприємства 
без позикових засобів та ступінь залежності 
підприємства від короткострокових зобов'язань. 

Показники майнового стану 
підприємства 

Дають відомості про тенденції зміни структури 
фінансових ресурсів підприємства за певний період 

Показники рентабельності Характеризують фінансові результати і ефективність 
діяльності підприємства в цілому 

 
Показники ділової активності 

Дозволяють зробити висновок про ефективність 
основної діяльності підприємства, що характеризується 
швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства 

 
У сучасних умовах господарювання одним з найважливіших показників 

оцінки фінансового стану є платоспроможність підприємства, під якою 
розуміється готовність відшкодувати кредиторську заборгованість при настанні 
термінів платежу за рахунок поточних надходжень грошових коштів.  
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При цьому, підприємство вважається   платоспроможним, коли воно 

здатне своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов'язання, що випливають 

з торгових, кредитних і інших операцій грошового характеру, реалізуючи 

поточні активи. Аналіз платоспроможності, здійснюваний на основі даних 

бухгалтерського балансу, необхідний не тільки для підприємства з метою 

оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів 

(наприклад, банків). Враховуючи це, платоспроможність впливає на можливість 

залучення зовнішніх джерел грошових коштів.  

При характеристиці платоспроможності необхідно враховувати наявність 

грошових коштів на розрахункових рахунках у банках, у касі підприємства, 

прострочену дебіторську і кредиторську заборгованість, не погашені в термін 

кредити і позики. При цьому платоспроможність впливає на форми і умови 

комерційних угод. Поліпшення платоспроможності підприємства нерозривно 

пов'язане з політикою управління оборотним капіталом, яка націлена на 

мінімізацію фінансових зобов'язань.  

На думку Г. В. Савицької, ліквідність підприємства припускає наявність у 

нього оборотних коштів, таких як готівкові гроші, грошові кошти на рахунках у 

банках та швидко реалізовані елементи оборотних ресурсів, у розмірі, 

достатньому для погашення короткострокових зобов'язань, з урахуванням 

можливого порушення термінів погашення, передбачених контрактами 

[4, с. 336].  

Ліквідність необхідно розглядати з двох позицій: як час, необхідний для 

продажу активу, і як суму, виручену від його продажу. При цьому необхідно 

враховувати, що активи можна продати за короткий час, але зі значною 

знижкою в ціні.  

При аналізі ліквідності балансу проводиться порівняння активів, 

згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, 

згрупованими за термінами їх погашення.  

Відсутність короткострокової ліквідності може означати, що підприємство 

не здатне використовувати ділові можливості, якщо такі виникають (наприклад, 
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отримати вигідні знижки). Таким чином, низький рівень ліквідності призводить 

до відсутності вільних дій адміністрації підприємства. Наслідком не ліквідності 

є нездатність підприємства сплатити свої поточні борги і виконати поточні 

зобов'язання, що може призвести до вимушеної продажу довгострокових 

фінансових вкладів і активів, а в крайній формі - до неплатежів і банкрутства. 

Підставою для визнання підприємства банкрутом є невиконання вимог 

юридичних і фізичних осіб, які мають до нього фінансові та майнові претензії. 

Таким чином, розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності дозволяє виявити 

ступінь забезпеченості поточних зобов'язань фінансовими ресурсами.  

Поняття платоспроможності і ліквідності є близькими за значенням, але 

перше є більш ємним, так як визначає здатність підприємства виконувати 

платіжні зобов'язання, а ліквідність показує наскільки швидко це можливо 

здійснити. 

Фінансову стійкість підприємства тісно пов’язано із перспективною його 

платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості 

підприємства на відповідну перспективу.  

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз 

величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій 

основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності 

фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної 

діяльності.  

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та 

позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості 

підприємства:  

1. Абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – 

коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;  

2. Нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати 

забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими 

позиковими джерелами;  
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3. Нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за 

рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та 

короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел 

формування запасів і витрат;  

4. Кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються 

джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства. 

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних 

коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої 

кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми 

зобов’язаннями [3, с. 312].  

Таким чином, фінансова стійкість є результатом наявності певного запасу 

міцності, що захищає підприємство від ризиків, пов'язаних з різкими змінами 

зовнішніх факторів.  

Одним з основних завдань аналізу фінансово-економічного стану 

підприємства є дослідження показників, що характеризують його майновий 

стан. Оцінка майнового стану зводиться до визначення вартості майна 

підприємства, його структури, джерел його формування. Вивчення структури 

майна дозволяє судити про розширення або скорочення діяльності 

підприємства. Збільшення частки необоротних активів, скорочення питомої 

ваги оборотних коштів, як правило, свідчать про скорочення діяльності 

підприємства. Вартість майна визначається підсумком активу бухгалтерського 

балансу.  

У процесі аналізу необхідно оцінити динаміку вартості майна порівняно з 

початком року. Зростання зазвичай розцінюється як позитивний фактор, що 

свідчить про нормальної діяльності і розширенні господарського обороту [3,          

с. 305].  

Узагальнюючими характеристиками фінансових результатів діяльності 

підприємства є показники рентабельності, які характеризують ефективність 

підприємства в цілому, прибутковість виробничої, підприємницької, 

інвестиційної діяльності, окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж 
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прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх 

величина показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами 

[5, с. 416].  

Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:  

1) показники прибутковості продукції, які розраховуються на основі 

виручки від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) і витрат на її 

виробництво і реалізацію. До них відносяться рентабельність продажів, 

рентабельність основної діяльності (окупності витрат);  

2) показники прибутковості майна – рентабельність активів, 

рентабельність основних засобів і інших необоротних активів і рентабельність 

оборотних активів;  

3) показники прибутковості використовуваного капіталу, які 

розраховуються на базі інвестованого капіталу і характеризують рентабельність 

власного і перманентного капіталу.  

Поряд з показниками рентабельності, ефективність роботи підприємства 

характеризують показники ділової активності, під якою розуміється 

результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів 

або величини їх споживання в процесі виробництва.  

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку господарюючого 

суб'єкта, досягненні ним поставлених цілей, а також швидкості обороту коштів, 

від якої залежить розмір річного обороту.  

При цьому з розмірами обороту, а отже, і з їх оборотністю пов'язана 

відносна величина умовно-постійних витрат, тому що чим швидше оборот, тим 

менше на кожен оберт доводиться цих витрат [1, с. 121].  

Прискорення обороту на тій або іншій стадії кругообігу засобів тягне за 

собою прискорення обороту та на інших стадіях. Оборотність коштів, 

вкладених в майно підприємства, може бути оцінена з використанням 

швидкості та періоду обороту. Так, швидкість обороту визначається кількістю 

оборотів, яке здійснює за аналізований період авансовані на формування 

оборотних коштів фінансові ресурси підприємства.  
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Період обороту характеризується середнім терміном, за який повертаються 

в господарську діяльність підприємства грошові кошти, вкладені у виробничо-

комерційні операції.  

Отже, фінансовий стан характеризується комплексом показників, такими 

як платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, майновий стан 

підприємства, рентабельність та ділова активність.  

 У загальному вигляді можна стверджувати, що фінансовий стан 

характеризує наскільки успішно фірма здійснює процеси виробництва і 

реалізації продукції, формує і використовує грошові доходи, забезпечує 

кругообіг коштів у відтворювальному процесі, організовує взаємовідносини з 

іншими організаціями, банками, бюджетом, страховими компаніями і т. і. 

Оцінка фінансового стану – невід’ємна частина економічного аналізу 

діяльності підприємства, без якого неможливе раціональне ведення 

господарства будь-якого суб’єкта господарювання. Враховуючи це, фінансовий 

стан – одна з найважливіших сторін господарської діяльності кожного 

підприємства. Таким чином, за допомогою аналізу фінансового стану можна 

визначити місце кожного аналізованого підприємства на ринку та оцінити 

загальну економічну ситуацію в країні, регіоні або галузі. 

Список використаних джерел: 

1. Дмитриев О. Ф. Анализ финансового состояния предприятия /                 

О. Ф. Дмитриев. – М.: 2005. – 138 с.  

2. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк,  

Т. С. Смовженко. – 3-тє вид. випр. та доп. – К.: Знання, 2000.  

3. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств / А. М. Поддєрьогін. - 3-тє вид., 

перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 460 с. 

4. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /             

Г. В. Савицкая. - 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. 

– 688 с.  

5. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств / О. С. Філімоненков,                 

Д. І. Демо. – К.: Алерта, 2009. – 495 с.  



398 

УДК 338.18.78. 

Савлук А.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТА УМОВИ ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті розглянуті головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств, запропоновані заходи щодо стабілізації стану на 

підприємствах. Наведено рекомендації стосовно впровадження успішної 

державної стратегії для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

стан, проблеми, стабілізація. 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) пов'язана з 

проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на 

закордонних ринках. Важливим фактором на сьогодні не достатньої 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств є не ефективний ступінь впливу 

на прийняття управлінських рішень і досягнення підприємством реальних 

позитивних зрушень від втілення у життя результатів діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінки економічної 

ефективності ЗЕД підприємства висвітлені в роботах зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Проблемами ефективності ЗЕД займаються такі вчені, як                 

Т. В. Миролюбова [1], А. І. Яковлєв [2], А. Г. Дем’яненко [3] та інші. 

Мета статі – розгляд зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств, а також проблем та умов покращення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД) пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій 

менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й 

імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т. д.). 
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Звернімо увагу на такі три ключові моменти. По-перше, менеджмент ЗЕД є 

визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчення і проектування 

елементів міжнародного середовища: закордонних партнерів,рівня цін, митних 

правил, міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не 

тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на 

проектування взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. 

Цей елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху в 

міжнародному бізнесі. По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не 

тільки між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але й між усіма 

службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних ринках. По-третє, 

потрібно наголосити на продуктивному досягненні всією організацією обраних 

зовнішньоекономічних цілей. Це значить, що критерієм якості менеджменту 

ЗЕД є не тільки успіх сам по собі (досягнення цілей), але і ціна цього успіху 

(витрати ресурсів, продуктивність). 

Менеджмент ЗЕД має свої специфічні риси, що обумовлено особливостями 

об'єкта управління, частково тим, що [2, 4]: керована господарська діяльність 

підприємства здійснюється в іншій (зовнішній) сфері на іншому 

(міжнародному) рівні; охоплює більш широкий територіальний простір; у 

світових господарських зв'язках приймає участь більша кількість господарських 

суб'єктів, що функціонують в різних політичних, економічних, правових і 

культурних умовах і таких, що мають своє уявлення про цінності; в ролі 

суб'єктів ЗЕД виступають не тільки підприємства і виробничо-господарські 

комплекси, але й держави зі своєю зовнішньоекономічною політикою, 

стратегією в сфері ЗЕД та сукупністю інструментів впливу на цю сферу; в 

міжнародній сфері широко використовуються міждержавні інструменти і 

засоби впливу на зовнішньоторгові та інші відносини господарських суб'єктів. 

Все це і виявляє той факт, що менеджмент ЗЕД – відносно самостійна 

частина загального (внутрішнього) управління підприємством. Він має свою 

специфічну мету, завдання і функції, свої закономірності, правила і норми, 

котрі треба знати і враховувати в практичній діяльності з управління ЗЕД. 
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Маючи високий експортний потенціал, Україна використовує його 
недостатньо ефективно. Спостерігається зменшення вартісних обсягів 
експорту, що свідчить про кризу виробництва, зорієнтованого переважно на 
експорт. 

За обсягами експорту на душу населення, Україна значно поступається не 
лише розвиненим країнам, але й більшості країн Центральної та Східної 
Європи. Це спонукає до більш ефективної реалізації експортного потенціалу з 
метою збільшення впливу України на світові економічні процеси. 

Головні експортно-орієнтовані галузі залишаються надзвичайно 
енергоємними, що робить їх критично залежними від імпортованих 
енергоносіїв та обмежує можливості нарощування експорту за рахунок 
девальвації національної валюти [2]. 

Об'єктивною необхідністю подальшого розвитку економіки країни є 
заходи, які направлені на довготривале використання переваг міжнародного 
розподілу праці, створення умов широкого обміну досягненнями світової науки 
і техніки й повсюдне їх упровадження у виробництво. Зовнішньоекономічна 
діяльність – це важлива й невід'ємна сфера господарської діяльності, котра при 
ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів 
міжнародних економічних відносин здатна впливати на технічне 
удосконалювання виробництва, підвищення продуктивності праці і якості 
продукції, яка виробляється. В цілому ж, вихідна зовнішній ринок самостійно  
господарюючих суб'єктів сприяє пристосуванню економіки до системи 
світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. 

Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, 
усіх учасників ринкових відносин – це суттєвий фактор підвищення 
ефективності господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких 
структур, так і в масштабах усієї країни. Ефективна зовнішньоекономічна 
діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню 
конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формуванню 
раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на 
взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України [3]. 
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Сьогодні економіка нашої країни характеризується більшою відкритістю 
для ділових контактів із закордонними партнерами. Нові економічні реалії 
потребують нових підходів до здійснення міжнародної діяльності. Багато 
підприємств виходять на зовнішній ринок із своєю продукцією самостійно. Для 
переважної більшості з них це відбувається вперше. Дана ситуація виявила 
відсутність необхідного досвіду, а часом, і елементарних знань в області 
міжнародної діяльності. 

У цих умовах істотно зростає роль і значення аналізу стану 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що дозволяє правильно 
скоординувати подальшу його діяльність, проаналізувати можливі шляхи її 
удосконалення й уникнути небажаних результатів. 

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 розробки стратегії необхідний комплексний аналіз діяльності 
підприємства. По-перше, треба провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД 
на засадах фінансово-економічного аналізу та складання матриці SWOT та 
згрупувати економічні показники в ЗСП, що чітко виявить внутрішні 
можливості підприємства. 

По-друге, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища, який 
включає в себе оцінку постачальників, конкурентів та споживачів, а також 
аналіз пропонованих підприємством та конкурентами товарів з метою 
виявлення стадії життєвого циклу товару та можливості його заміни. Цей аналіз 
проводиться на засадах складання карти стратегічних груп для визначення 
положення підприємства серед конкурентів та напрямку його розвитку в 
наявному конкурентному середовищі. Також необхідні проведення 
маркетингового дослідження ринку з метою виявлення переваг споживачів та 
оцінка постачальників для визначення якості сировини та рівня цін на неї в 
даній галузі. 
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По-третє, для визначення ринку привабливості зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства доцільно провести матричний аналіз. При проведенні 

матричного аналізу ЗЕД підприємства найчастіше використовуються такі 

матриці: матриця BCG – аналіз темпів зростання та частки ринку; матриця 

GEМ – аналіз порівняльної привабливості ринку та конкурентоспроможності; 

матриця ADL – аналіз життєвого циклу галузі та відносного положення на 

ринку; матриця Shell / DPM – аналіз привабливості ресурсоємної галузі в 

залежності від конкурентоспроможності [4]. 

Після проведення аналізу економічної діяльності підприємства складається 

список стратегічних альтернатив, тобто система стратегій із розрахунком 

вірогідності їх запровадження щодо досягнення загальної мети [1]. 

На даний момент процес освоєння вітчизняними товаровиробниками 

зарубіжних ринків супроводжується значними труднощами і проблемами, які 

обумовлені недосконалістю форм фінансових розрахунків, нерозвиненістю 

транспортної і ринкової інфраструктури договірно-правової бази, практики 

регулювання митних процедур і оподаткування. Отже, вітчизняний 

товаровиробник буде спроможний вийти на світовий ринок лише за умови 

виробництва якісної продукції, яка б відповідала існуючим запитам і потребам 

споживачів. Розв'язання цієї проблеми можливе лише за умови вкладення 

капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок у пріоритетні галузі, 

іншими словами, забезпечення інтенсивного розвитку економіки. У переважній 

більшості продукція вітчизняних товаровиробників характеризується низьким 

рівнем якості, що не відповідає світовим стандартам, а також високим рівнем 

затрат на її виробництво, що в кінцевому підсумку обумовлює низький рівень 

конкурентоспроможності на зарубіжних ринках [3]. 

Висновки. Таким чином, використання збалансованої системи показників у 

сфері стратегічного управління ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити 

систему прийняття стратегічних та тактичних рішень, оптимізувати 

використання обмежених внутрішніх резервів розвитку підприємства щодо 
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подальшого розвитку конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. На 

даний момент процес освоєння вітчизняними товаровиробниками зарубіжних 

ринків супроводжується значними труднощами і проблемами, які обумовлені 

недосконалістю форм фінансових розрахунків, нерозвиненістю транспортної і 

ринкової інфраструктури договірно-правової бази, практики регулювання 

митних процедур і оподаткування. Відмічено, що для того, щоб управляти 

конкурентоспроможністю, розглядаючи її з різних позицій, в тому числі і з 

позицій індикатору управління підприємством-експортером, її необхідно 

вимірювати. Це означає, що повинні бути вироблені ті чи інші підходи до 

вимірювання конкурентоспроможності, а також відповідні процедури роботи з 

даним показником як індикатором і об'єктом управління. 
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У статті відображено погляди на проблему забезпечення 

кредитоспроможності підприємств; визначено сутність терміну 

«кредитоспроможність»; охарактеризовано основні принципи її забезпечення. 

Виявлено перешкоди забезпечення кредитоспроможності в сучасних умовах; 

з’ясовано фактори, які впливають на підвищення кредитоспроможності 

підприємства в сучасних умовах. 

Ключові слова: кредитоспроможність, позикові ресурси, позикові кошти, 

кредит, позичальник, термін кредитування, фінансове забезпечення, фінансова 

стійкість. 

Актуальність даної теми беззаперечна, оскільки сучасний етап становлення 

економіки України супроводжується кардинальними змінами в фінансовій 

діяльності підприємств торгівлі. За таких умов зростає роль і ускладнюється 

вплив кредитних ресурсів  на процес відтворення і розвитку економіки, що 

вимагає перегляду низки важливих теоретичних положень у відносинах 

підприємства та банку, додаткової розробки та більш глибокого осмислення 

цього складного питання. Висока ж ризиковість кредитних операцій для банків 

пов’язана з умовами та результатами діяльності його клієнтів. Фінансова 

стійкість його залежить від кваліфікованого відбору клієнтів. Тому відбір цей 

проводить досить жорстко. Найважливішим засобом такого відбору є якісна 

оцінка кредитоспроможності.  

Метою статті є визначення сутності категорії «кредитоспроможність» та 

основних її параметрів. 

Для досягнення мети необхідно забезпечити виконання таких завдань: 

1) дослідити історію розвитку категорії «кредитоспроможність»; 
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2) визначити характерні риси кредитоспроможності; 
3) визначити перешкоди забезпечення кредитоспроможності в сучасних 

умовах; 
4) з’ясувати фактори, які впливають на підвищення кредитоспроможності 

підприємства в сучасних умовах. 
У системі кредитних відносин банку дуже важливо об’єктивно оцінити 

кредитоспроможність підприємства. Достовірність оцінки істотно впливає як на 
результати конкретних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку 
загалом. Точність оцінки важлива і для підприємства - позичальника, адже від 
неї залежить рішення щодо надання кредиту та про можливий його обсяг. 

Одним з найбільш поширених у практиці господарювання заходів, які 
спрямовані на зниження кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності 
позичальника. В практиці кредитування підприємств все більшого 
розповсюдження набуває метод, заснований на бальній оцінці позичальника. 
Критерії, за якими здійснюється оцінка кредитоспроможності  підприємства, як 
правило індивідуальні для кожної банківської установи, базуються на його 
практичному досвіді і періодично переглядаються. 

Класично кредитоспроможність характеризує наявність у потенційного 
підприємства-позичальника передумов для отримання кредиту і здатність 
повернути його. Іншим словами,  це здатність підприємства в повному обсязі й 
у визначений кредитною угодою термін сплатити свої боргові зобов’язання. 
Кредитоспроможність позичальника характеризується показниками, які 
визначають його поточне фінансове становище, його акуратність при 
розрахунках за раніше отриманими кредитами, спроможність у разі 
необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечити оперативну 
трансформацію активів у грошові кошти. 

Кредитоспроможність вже давно перебуває у полі зору дослідників.  
Дану проблему і сам термін «кредитоспроможність» вивчали і розробляли 

в різні часи. Питання кредитоспроможності давно актуальні і висвітлювались 
ще в економічній літературі дореволюційного періоду і в працях економістів 
20-х років XX століття.  
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У період НЕПу під кредитоспроможністю економісти розуміли, з точки 

позиції підприємства-позичальника, здатність до здійснення кредитної операції, 

можливість своєчасного повернення отриманої позики; з точки зору банківської  

установи – вірне визначення обсягу допустимого кредиту [6].  

Фактично сутність терміну «кредитоспроможність» виникла в економічній 

літературі знову в 1986–1990 роках, коли було опубліковано наукові статті та 

публікації в економічних журналах, присвячені цій темі. Це пояснюється тим, 

що кредитний механізм держави був зорієнтований на кредитомісткість, а не на 

кредитоспроможність.  

За часів переходу до ринкових відносин та прийняттям нового 

банківського законодавства однією з найбільш актуальних проблем 

підприємства є забезпечення кредитоспроможності з позицій відповідності 

нормативам банківської оцінки. Це можна пояснити тим, що за умов 

реорганізації банківської системи, посилення ролі кредитування в розвитку 

підприємства – підвищився рівень ризику неповернення кредитів. Усе це 

вимагає аналізу кредитоспроможності в процесі формування  кредитних угод, 

вирішенні питань щодо можливості та умов надання кредиту.  

Таким чином, зміни, які відбуваються в сучасній економіці, визначають 

необхідність та актуальність оцінки кредитоспроможності підприємств. 

Охарактеризуємо термін «кредитоспроможність». Погляди сучасник 

дослідників розбігаються  щодо визначення сутності цього поняття. Існують 

різні підходи до визначення категорії «кредитоспроможність» В основі їх 

лежать різні теорії, що базуються на певних критеріях, які формують сутність 

цієї категорії. До них належать: платоспроможність, дієздатність і 

правоздатність позичальника в процесі кредитування, ділова репутація, 

наявність забезпечення кредиту, здатність позичальника генерувати грошові 

потоки. 

Наприклад, В. С. Марцин відзначає [7], що трактування поняття 

«кредитоспроможність позичальника» полягає у його правовому забезпеченні 
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та фінансовому стані, на основі результатів оцінки яких банк ухвалює рішення 

про початок (розвиток) або припинення кредитних відносин з ним. 

Дослідник М. А. Болюх [1] визначає, що характерними рисами 

кредитоспроможності позичальника є: 

1) довіра до підприємства-позичальника; 

2) чесність і порядність власників підприємства; 

3) компетентність працівників підприємства-позичальника; 

4) уміння передбачати зміни економічної кон'юнктури та  користуватися 

ними; 

5) спроможність своєчасно перебудовувати виробництво продукції 

(товарів, робіт, послуг) тощо. 

На наш погляд, підхід [5] щодо визначення поняття «кредитоспроможність 

позичальника» має певні недоліки, основними з яких є наступні: 

1) найвагомішою характерною рисою кредитоспроможності підприємства-

позичальника є наявність матеріального забезпечення, а не рівень довіри до 

нього; 

2) неможливість кількісно визначити рівень чесності підприємства-

позичальника, його порядність, компетентність тощо. 

Інша когорта дослідників [1; 3; 4; 7]  характеризує кредитоспроможність 

позичальника із нерухомістю капіталу. Він стверджує, що в умовах мінливості 

та невизначеності ринкового середовища найкращою гарантією з боку 

підприємства-позичальника щодо надання йому кредитних ресурсів є нерухоме 

майно. 

Науковець Є. Мних зазначає [8], що у витоків кредитоспроможності 

підприємства знаходиться його здатність генерувати SC-потоки. При чому, 

звертається увага на те, що SC-потік (solely cash flow) складається винятково з 

грошових коштів, на відміну від CF-потоку (cash flow), який є сумою грошових 

коштів та їх еквівалентів. 

При визначенні кредитоспроможності підприємства позичальника основну 

увагу варто приділяти аналізу його операційної діяльності. Він обґрунтовує це 
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тим, що операційна діяльність нормально функціонуючого підприємства 

формує приплив грошових коштів, а інвестиційна та фінансова діяльності, як 

правило, пов'язані з відтоком їх. Окрім того, дослідник О. Кононенко відзначає, 

що в результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), підприємство одержує достатній для інвестування та  

виплат відсотків по залучених кредитах обсяг грошових коштів. 

Так, видно, що більшість вчених до характерних рис кредитоспроможності 

позичальника відносять: 

1) фінансові можливості підприємства-позичальника; 

2) платоспроможність його; 

3) рентабельність підприємства-позичальника. 

На основі наведених рис автори цієї роботи під кредитоспроможністю 

розуміють безперервний та адаптований до просторово-часових змін процес 

трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в 

капітальні блага (готову продукцію, матеріальні ресурси, грошові кошти тощо), 

який може забезпечити інвестиційну привабливість підприємства-

позичальника, його фінансову безпеку, фінансову стійкість, фінансовий 

розвиток тощо. 

На основі узагальнення досліджених поглядів вітчизняних та зарубіжних 

фахівців на проблему оцінки кредитоспроможності підприємства пропонуємо 

визначати її наступним чином. Кредитоспроможність – це здатність 

підприємства до залучення позикового капіталу та кредитування його в 

повному обсязі за конкретних умов й здатність у визначений кредитною 

угодою термін здійснити розрахунки за своїми борговими зобов’язаннями 

виключно грошовими коштами, які генеруються підприємством у ході 

звичайної діяльності. Таке визначення у повній мірі відображає сутність 

категорії «кредитоспроможність». В сучасних умовах кредитоспроможність має 

не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки відображає 

спрямованість та зміст процесу оцінки кредитоспроможності підприємства-

позичальника, а отже, і його результати. 
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Різні кредитні бюро використовують різні системи оцінки, але базовий 

принцип у них один - статистична інформація по безлічі позичальників 

підсумовується і аналізується, щоб отримати типову модель поведінки для 

різних груп клієнтів. У системі кредитних рейтингів є свої плюси і мінуси: до 

позитивної стороні можна віднести швидкість прийняття рішення та 

можливість для банків працювати з широким колом клієнтів, не піддаючись 

надмірному ризику, головний же мінус в тому, що ваш рейтинг в чому 

залежить від поведінки інших людей, на яке ви не можете ніяк вплинути. І все 

ж значна частина оцінки визначається вашої власної кредитною історією, тому 

важливо зрозуміти алгоритм виставлення оцінки - і використовувати його в 

своїх інтересах.  

Спробуємо визначити основні фактори, що впливають на кредитний 

рейтинг підприємства. Smart Money Daily розглядає п'ять факторів, які 

впливають на оцінку FICO (Fair Isaac Corporation - найвідоміше у світі 

скорингове агентство, засноване в 1956 році інженером Білом Фейр і 

математиком Ісааком Ірлома). Не зважаючи на те, що при розрахунках 

кредитного рейтингу застосовуються складні та засекречені математичні моделі 

та методики, можна з високим ступенем достовірності виділити основні 

фактори і їх ступінь впливу на підсумкову оцінку. Ці принципи 

використовують у всіх поширених сьогодні моделях оцінки 

кредитоспроможності позичальників.  

Першим фактором є регулярність платежів по кредиту. Регулярність 

погашення планових платежів за кредитом - це найважливіший фактор, який 

характеризує близько 1/3 кредитного рейтингу. Банки виходять із логічного 

припущення, що керівництво підприємства, тривалий час не затримує сплати 

по кредиту, а отже надалі буде дотримуватися визначених термінів сплати, 

тому такому підприємству  можна надати кредит.  

Якщо у кредитній історії виплат підприємством по кредитах є негативні 

оцінки, вони зменшать рейтинг. Наскільки сильно, - залежить від того, як давно 
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був затриманий платіж, наскільки часто траплялися такі затримки, і наскільки 

складно було отримати від підприємства кошти за затриманим платежем.  

Одноразово затриманий платіж багато років тому несуттєво вплине на 

рейтинг, проте якщо протягом останнього ріку відбувались затримки виплат 

кілька разів - це поганий знак для агентства. Якщо для того, щоб отримати 

кошти від підприємства, що кредитується банку необхідно було звертатися до 

суду, то кредитна оцінка підприємства в такому разі суттєво знижується.  

Таким чином, задля успішного кредитування підприємству варто дбати 

про вчасні виплати за кредитом. 

Другим фактором є поточний загальний розмір заборгованості. 

Цей чинник другий за важливістю, що впливає на кредитну оцінку. Обсяг 

нового кредиту повинен реально відповідати рівню доходності підприємства. 

Третім фактором є термін користування кредитом. 

Що стосується цього фактору, то найкращі результати отримують ті 

підприємства у рейтингу, які користуються кредитом більш тривалий термін. 

Вивчаючи кредитну історію підприємства протягом тривалого періоду часу, 

агенція може з високим ступенем достовірності передбачити подальший 

розвиток подій. Підприємство, яке бездоганно дотримується умов кредитного 

договору на протязі короткого часу, можливо, ще не зіткнувся зі складними 

обставинами бізнесу, вважають агенції. Найвищі оцінки отримують ті 

підприємства, які не пропускають жодного платежу по кредиту - навіть у разі 

загострення фінансової стійкості.  

Таким чином, даний фактор визначає, що кредитна історія підприємства 

має бути бездоганною. 

Важливим фактором є те, коли в останнє підприємство здійснювало 

залучення кредитних ресурсів. Суть його полягає в тому, що отримання 

кредиту підприємством має бути економічно обґрунтованим. 

І останнім фактором є вид кредитування підприємства. 

У банківській практиці існує два основних типи кредитування - 

автоматично поновлювані (револьверні) і одноразові.  
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Найвищий рейтинг мають підприємства, які кредитуються з різних джерел.  

Таким чином, процентна ставка - наріжний камінь сучасної економіки, і 

суспільству доведеться вчитися жити в кредит, хочемо ми того чи ні, а 

підприємствам доведеться будувати власний розвиток на кредитних ресурсах. 

Відзначимо, що кредитний рейтинг позичальника - досить нове для нашої 

країни поняття, і багато хто ще зіткнеться з наслідками необдуманих покупок в 

кредит, недбалого ставлення до графіка погашення та нерозбірливості у виборі 

банку для отримання кредиту.  

Наскільки важливо мати хорошу кредитну історію і високий рейтинг, 

показує приклад на сайті myFICO: процентна ставка по іпотечному кредиту $ 

300 000 на 30 років для позичальника з рейтингом FICO 760 пунктів майже в 

два рази нижче, ніж для позичальника з рейтингом 579 - а це означає, що 

щомісячний платіж буде менше на $ 900.  

Звідси можна зробити висновок, що кредитна історія підприємства - це 

його репутація в очах банків. Зіпсувати цю репутацію можна дуже швидко, 

буквально за півроку - а ось відновлення може зайняти не один десяток років. 

Завжди варто пам’ятати, що банки і кредитні агентства нічого не забувають, 

дбайливо зберігають фінансову історію підприємства і часто можуть оцінити 

його кредитоспроможність швидше ніж оцінює її підприємство. Такж, 

вивчаючи кредитну історію підприємства протягом тривалого періоду часу, 

агенція може з високим ступенем достовірності передбачити подальший 

розвиток подій. Підприємство, яке бездоганно дотримується умов кредитного 

договору на протязі короткого часу, можливо, ще не зіткнувся зі складними 

обставинами бізнесу, вважають агенції. Найвищі оцінки отримують ті 

підприємства, які не пропускають жодного платежу по кредиту - навіть у разі 

загострення фінансової стійкості.  
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СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ 

БАНКРУТСТВА 

У статті визначено економічну категорію «банкрутство підприємства», 

охарактеризовано відмінність економічного змісту понять «банкрутство» та 

«неплатоспроможність», розглянуто види банкрутства та основні засади 

його передбачення та попередження. 

Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, інструменти 

антикризового управління, фінансова криза, фінансовий крах, поточна 

платоспроможність, інститут банкрутства. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що до недавнього часу для 

більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. 

Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу 

використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища, як 

збитковість, неплатоспроможність підприємств. 

 Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення 

попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; 

зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з 

виплатою заробітної плати працівникам.  
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Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. 
Причому тенденції банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів 
господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, торгівля, яка вже 
тривалий час перебуває в глибокій фінансовій кризі та де понад 85 % 
господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в 
промисловості збитковим є кожне друге підприємство). 

Метою статті є виявлення підстав і наслідків формування банкрутства, 
визначення основних напрямів ймовірності його виникнення на підприємствах, 
а також шляхів його подолання. 

Сучасний рівень розвитку української економіки характеризується 
значним зростанням кількості неплатоспроможних та збанкрутілих 
підприємств. Виходячи з цього, слово «банкрутство» є найбільш вживаним та 
поширеним поняттям, що визначає стан не лише окремого підприємства, а й 
економіки в цілому. У зв ’ язку з цим, виникає необхідність детального та 
глибокого вивчення і дослідження проблеми банкрутства підприємства та 
факторів, що його зумовлюють. 

У практиці розвитку країн із ринковою економікою банкрутство виступає 
як механізм регулювання та саморегулювання економіки і, насамперед, 
дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Банкрутство, 
як елемент ринкових відносин, стало реальністю і сучасної української 
економіки [2]. 

З економічної точки зору, банкрутство є неспроможністю продовження 
суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної 
нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки 
боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги 
будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта - активів у 
ліквідній формі - не вистачить для їх задоволення. 

Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в суб'єкта 
є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як 
до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у 
встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта 
підприємництва. 
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Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс 

процесуальних правовідносин: провадження у справі, визнання боржника 

банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, 

припинення справи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних 

правовідносин може розглядатися як ліквідаційний правовий процес щодо 

суб'єкта підприємництва. 

Як зазначає Т. В. Пепа [7], поняття «банкрутство» – італійського 

походження. У дослівному розумінні банкрутство означає відмову громадянина 

або фірми сплачувати за власними борговими зобов'язаннями через брак 

коштів. 

Л. Волинець [4] дає наступне визначення економічної сутності поняття 

банкрутства: «банкрутство підприємств – це наслідок глибокої фінансової 

кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів». 

За В. О. Подольською [8] банкрутство (фінансовий крах) – це 

документально підтверджена нездатність суб’єкта господарювання платити за 

своїми зобов’язаннями і фінансувати основну поточну діяльність у зв’язку з 

відсутністю коштів. Такий стан підприємства, на думку автора, свідчить про 

погіршення всіх показників, що визначають його фінансову стійкість. 

На нашу думку, наведені вище визначення найбільш точно і глибоко 

характеризують поняття банкрутства і об’єктивно відображають його сутність. 

В цілому, можна констатувати – процедура банкрутства є кінцевою стадією 

невдалого функціонування підприємства. 

Відрізняються погляди авторів щодо виділення основних видів 

банкрутства. Так, Н. П. Шморгун виокремлює серед основних видів 

банкрутства лише три види, а саме – випадкове, навмисне, необережне.              

О. Я. Базілінська виділяє: необережне банкрутство, приховане, умисне та 

фіктивне [1]. В. О. Подольська [8] розрізняє наступні види банкрутства 

підприємства: реальне, фіктивне, технічне, навмисне. 

Таким чином, проаналізувавши можливі види банкрутства підприємств, 

що наводяться різними авторами, можемо дійти висновку, що визначення виду 
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банкрутства є важливим не лише для його економічної оцінки, але носить і 

правовий характер, так як поняття «фіктивне банкрутство» та «навмисне 

банкрутство» застосовуються в кримінальному праві України, і саме за ці види 

банкрутства власник підприємства несе кримінальну відповідальність (стаття 

156 Кримінального кодексу України). 
Причини банкрутства підприємства можна поділити на дві групи: зовнішні 

та внутрішні. 

Зовнішні - об'єктивні по відношенню до підприємства-банкрута: 

- різке скорочення попиту на продукцію та падіння цін на неї; 

- підвищення цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 

- політична та соціально-економічна ситуація в державі; 

- природна стихія тощо. 

Внутрішні - суб'єктивні, які залежать від керівництва та спеціалістів 

підприємства: 

- недоліки у виробничо-технічній та економічній політиці; 

- несвоєчасна і неадекватна реакція на зміни в ринковому середовищі; 

- нераціональна організаційна структура; 

- помилки у виборі лінії та стратегії розвитку, широкомасштабних 

інвестиційних проектів, об'єктів діяльності тощо. 

У кризовому стані підприємство опиняється не відразу, а рух до нього 

починається з погіршення певних показників, які характеризують його 

зовнішнє і внутрішнє середовище, тобто з'являються симптоми банкрутства. До 

них належать: 

- спад попиту на продукцію і зменшення обсягів виробництва; 

- втрата клієнтів і покупців; 

- зниження прибутковості виробництва; 

- збільшення величини неліквідних оборотних коштів; 

- неритмічність виробництва; 

- низький рівень використання виробничого потенціалу і зниження рівня 

продуктивності праці; 
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- скорочення робочих місць; 

- збільшення витрат на виробництво; 

- припинення поточних платежів та систематичне порушення термінів 

погашення зобов'язань; 

- зменшення потоку грошових коштів від здійснення операцій; 

- падіння ринкової ціни цінних паперів і скорочення виплачуваних 

дивідендів. 

Усі ці симптоми поділяють на дві групи: 

- ті, що характеризують тотальну заборгованість підприємства; 

-  ті, що характеризують повну неплатоспроможність. 

У випадках, передбачених законом, підприємство-боржник, його 

засновники, власники майна, а також інші особи несуть юридичну 

відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема, 

фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до 

банкрутства. 

Види банкрутства: 

1. Реальне банкрутство - повна неспроможність підприємства відновити в 

наступному періоді свою фінансову стабільність і платоспроможність в силу 

реальних втрат капіталу. Таке підприємство юридично об'являється банкрутом. 

2. Технічне банкрутство - банкрутство, що викликане суттєвим 

простроченням дебіторської заборгованості та перевищенням цієї 

заборгованості над кредиторською, а сума активів істотно перевищує фінансові 

зобов'язання. При ефективному антикризовому управлінні підприємство, як 

правило, не об'являють банкрутом юридично. 

3. Навмисне банкрутство - навмисне створення або збільшення керівником 

або власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення 

економічного збитку в особистих інтересах або інтересах інших осіб, 

заздалегідь некомпетентне фінансове керівництво. Виявлені факти 

переслідуються карним законодавством. 
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4. Фіктивне банкрутство - заздалегідь неправдиве об'явлення 

підприємством про свою неплатоспроможність з метою введення в оману 

кредиторів для отримання від них відстрочки виконання своїх зобов'язань або 

знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти переслідуються 

карним законодавством. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сьогодні існує значна 

кількість факторів неплатоспроможності і розглядати їх слід з врахуванням не 

лише внутрішніх, але зовнішніх загроз, що дасть можливість оцінити реальний 

стан підприємства і здійснити всі можливі контрзаходи по ліквідації 

негативних факторів і недопущенню до банкрутства. Від керівника, менеджера 

залежить виживання підприємства. Тому менеджер зобов’язаний вміти 

виявляти основні фактори, що впливають на його організацію. Він покликаний 

знайти і запропонувати найбільш раціональні способи реагування на зовнішні 

впливи ризику, обумовленого невизначеністю зовнішнього середовища. Чим 

більше невизначеностей, тим більший ризик, тим складніше приймати 

ефективні рішення. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ  

ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

У статті досліджено підходи до визначення понять «процес виробництва» та 

«витрати». Розглянуто основні питання оптимізації організаційної складової 

та діючих методик  аналізу виробничих витрат. 

Ключові слова: процес виробництва, витрати, витрати виробництва, 

реалізація. 

Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання підприємствам 

надається повна автономія у вирішенні питань щодо виробництва продукції 

(робіт, послуг): вибір, розробка та впровадження технологій, планування і 

організація виробничого процесу, обсяги та структура виробництва тощо. Вірно 
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обрана стратегія виробництва та подальша реалізація виготовленої продукції 

здатна забезпечити бажаний фінансовий результат у вигляді прибутку, який 

залежить від масштабів виробничої діяльності підприємства та ефективності 

каналів збутової системи. При цьому, слід зазначити, що сама виробничо-

комерційна діяльність підприємства тісно пов’язана із загальноекономічним 

становищем, співвідношеннями обраних ними галузей та рівнем 

платоспроможного попиту населення. 

Поруч із цим, виникає необхідність у створенні оперативної (дієвої) 

системи, здатної забезпечити контроль за правильним та ефективним 

використанням сировинної бази та фондів заробітної плати, а також за 

дотриманням затверджених кошторисів витрат на утримання виробництва, 

реалізації та управління цими процесами. Невід’ємною функцією контролю у 

процесі виробництва та реалізації продукції є усунення виявлених відхилень у 

системі матеріально-технічного забезпечення, що спрямоване на зростання 

продуктивності праці та раціоналізацію матеріальних, фінансових і трудових 

витрат.  

Вивченню даного питання приділялась значна увага, про що свідчить 

наявність великої кількості досліджень у цій галузі. Питання виробництва та 

реалізації продукції (робіт, послуг)  у різні часи та у різних аспектах 

розглядалися провідними вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами, 

зокрема  Є. В. Мних, О. В. Гриппа, В. Ф. Палій, О. В Бондар., Т. В. Головко,             

Є. Ю. Шара, В. В. Сопко,  Я. Д. Крупка, І. Г. Чалий, С. Ф. Голов,                 

Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, В. В. Борковська, Н. В. Тарасенко,                 

О. П. Панадій, І. Я. Романків,  В. С. Литвиненко, Л. В. Нападовська,                 

А. А. Бойчук, В. О. Осмятченко, П. Е. Семюелсон, Н. І. Лавренченко,                 

Р. С. Каплан, Р. Ентоні, І. О. Воррен  та інші. 

Метою даного дослідження є удосконалення теоретичної бази  і 

розроблення власних практичних рекомендацій щодо оптимізації 

організаційної складової та діючих методик  аналізу виробничих витрат та 

реалізації продукції підприємств з метою зниження непродуктивних втрат та 

зростання ефективності діяльності підприємства загалом.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Основною складовою процесу 

життєдіяльності людини, а також його розвитку та покращення, є виробнича 

діяльність, що спрямована на створення, безпосередньо у процесі виробництва, 

споживчих благ, здатних задовольнити конкретні потреби споживача. 

Історично виробництво пройшло тривкий шлях еволюціонування від 

виготовлення елементарних продуктів, до створення надскладних технічних та 

інформаційних систем і технологій. У ході процесу виробництва 

спостерігається не лише зміна способів та видів виготовлених благ і послуг, але 

активно вдосконалюється моральний рівень самої людини.  

При цьому варто зауважити, що будь-яке виробництво є постійним та 

неперервним суспільним процесом. С. П. Щерба зазначає, що суспільство є 

сукупністю історично обумовлених форм спільної діяльності людей, основою 

життєдіяльності яких є спосіб виробництва матеріальних благ. Звідси випливає, 

що координуючою серед усіх сфер соціального життя є економічна, тобто та, 

яка охоплює сферу діяльності продуктивних сил і виробничих відносин і 

направлена на задоволення матеріальних потреб суспільства. Оскільки людина 

протягом свого життя  перманентно споживає вироблені блага, це  потребує 

постійного їх виробництва: оскільки суспільство не може перестати споживати, 

воно не може перестати й виробляти. Тому, ми можемо зробити висновок,  що 

без створення і розвитку матеріального виробництва життя суспільства 

неможливе . 

Крім того, виробництво виступає вагомою складовою частиною 

функціонування будь-якої держави, оскільки саме  воно формулює її 

економічну безпеку, рівень життя населення,  та сталість її фінансової системи. 

Таким чином, виробництво справедливо займає провідне місце серед усіх 

господарських процесів, виступаючи вихідною точкою та первинною ознакою 

економічної діяльності людства.  

В свою чергу, виробничі підприємства, задля підтримки своєї 

життєдіяльності, насамперед, зобов’язанні орієнтуватись на сучасний існуючий 

попит з усіма його вимогами, щодо споживчих властивостей, ціни, цінності та 
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сервісного обслуговування виготовленої продукції (робіт, послуг). Тому, в 

сучасних ринкових умовах основною ціллю виробництва виступає 

забезпечення споживачів необхідною продукцією (роботами, послугами) у 

чітко задані строки, визначеної якості та комплектування, з мінімальними при 

цьому витратами для самого продуцента (виробника). 

При цьому, економічний результат діяльності такого підприємства, а 

також його фінансовий стан та можливість подальшого  розвитку напряму 

залежать від того, наскільки раціонально буде організовано його виробничий 

процес, чи відповідатиме він сучасним вимогам конкурентоспроможності, 

гнучкості, оптимальності, мобільності, екологічності  тощо. 

Під час цього процесу робітники за допомогою знарядь праці впливають 

на предмети праці, створюючи таким чином нові готові продукти, наприклад 

механізми, верстати, деталі, автомобілі, товари народного споживання тощо. 

При цьому, предмети і знаряддя праці виступають  взаємопов’язаними 

речовинними елементами  процесу виробництва: конкретні предмети можуть 

бути оброблені тільки визначеними знаряддями праці, що набувають таким 

чином системних властивостей. Проте, саме жива праця зобов'язана охопити ці 

предмети і запустити процес перетворення останніх у продукт. Таким чином, 

під процесом виробництва вони розуміють, насамперед, трудовий процес, 

спираючись на те, що ресурси, які використовуються людиною на його вході, 

будь то інформація чи матеріальні засоби виробництва,  вже є продуктом 

попередніх процесів праці [3]. 

Досліджуючи процес виробництва, як панівну стадію кругообігу 

господарських засобів, під ним варто розглядати виготовлення продукції, 

виконання робіт та надання послуг в умовах  взаємодії засобів з предметами 

праці та при активній участі в даному процесі робочої сили. 

При цьому варто зауважити, що будь-яке підприємство в процесі своєї 

діяльності стає учасником   різного роду економічних взаємовідносин, зокрема, 

наприклад:  

- з постачальниками та підрядниками – при закупівлі сировини та 

комплектуючих;  



423 

- з покупцями та замовниками –  під час реалізації готової продукції, 

виконанні робіт та надані послуг підприємством;  

- з працівниками – щодо розрахунків по оплаті праці;  

- з кредитно-фінансовими установами – в питаннях кредитування та 

фінансового обслуговування;  

- з бюджетом – по сплаті податків та проведення платежів до 

позабюджетних фондів соціального спрямування [4]. 

Розглядаючи процес виробництва в натурально-речовій формі, «на вході» 

в системі виробництва відображаються ресурси – якими виступають робоча 

сила та засоби виробництва, а «на виході» – безпосередньо вироблений 

продукт.  

У процесі виробництва відбувається об’єднання засобів виробництва з 

робочою силою, і в результаті цього синтезу створюється продукт. Розглядаючи 

процес виробництва у вартісному виразі, «на вході» в систему виробництва 

відображають виробничі витрати підприємства, а «на виході» – собівартість 

створеного продукту як вартісний вимір спожитих ресурсів у процесі даного 

виробництва [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Реалізація процесу взаємообміну речовин між природою та людиною 

відбувається шляхом адаптацію до людського споживання окремих елементів 

природи. При цьому, в ході такого процесу праці (тобто, здійсненні 

виробничого процесу), відбувається виготовлення необхідних для людини 

матеріальних благ. Таким чином, під процесом виробництва розглядається 

сукупність процедур по створенню матеріальних благ, необхідних для 

здійснення взаємообміну речовин між природою та людиною для забезпечення 

існування самої людини [5]. 

Отже, за цим підходом, процес виробництва  розглядають як 

взаємопов’язану систему використання природних ресурсів, сировини, 

матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, основних засобів тощо, в якій 

здійснюються не лише витрати на їх придбання та утримання, а й виникають 

інші супутні витрати (наприклад, витрати на модернізацію, технічне 

переоснащення тощо).  
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Основна мета раціонального формування та ефективної реалізації 
виробничої політики підприємства полягає у його адаптуванні до постійно 
змінних вимог ринку з мінімальними витратами. Адже, прийняття  будь-яких 
організаційно-економічних  рішень можливе лише на підставі ефективного 
аналізу повної та доцільної інформації щодо очікуваних вимог ринку, повної 
обізнаності про внутрішнє  середовище (сильні та слабкі сторони) 
підприємства, та врахування факторів зовнішнього середовища (можливостей 
та загроз). А це вимагає достатньої обізнаності керівництва в широкому колі 
питань за межами сфери виробництва.  

Варто зазначити, що запорукою стабільної та продуктивної діяльності 
підприємства є прийняття економічно обґрунтованих рішень, що прийняті на 
основі облікової інформації.  

В умовах ринкових відносин, коли загострюється конкуренція за покупця, 
реалізація готової продукції та отримання доходу є актуальною проблемою. Від 
того, який дохід від реалізації готової продукції отримає підприємство, 
залежить те, чи зможе воно покрити свої витрати, які були понесення для 
виготовлення продукції, отримати прибуток, поповнювати свої обігові кошти, 
здійснювати вкладення у відповідні інвестиційні проекти, реалізувати цілі 
підприємництва.  

Про ефективність реалізації готової продукції свідчать отримані 
підприємством доходи від реалізації. Вважаємо за необхідне розглянути 
сутність доходів, що є важливою складовою процесу реалізації готової 
продукції та показником результативності, а також вплив цінової політики. 

Сукупний дохід підприємства у загальноекономічному аспекті складається 
з доходу від реалізації та інших доходів від звичайної діяльності. Виходячи із 
місії підприємництва у його діяльності головну частину доходу отримують від 
основної діяльності тобто від реалізації. 

Чіткість визнання за активами чи зобов’язаннями не викликає труднощів 
за відповідними обліковими операціями з документальним відображенням у 
діючих облікових технологіях. Найбільш проблемним є достовірний вимір 
величини доходу за товарною масою, регламентами вартісної оцінки, 
легітимізацією потоків готової продукції. 
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Механізми протекціонізму у реалізації продукції також не завжди 
фіксуються. Тому, неформальні експертні оцінки показують, що від 40 % до 60 
% доходу від реалізації підприємств не мають достовірного виміру [3]. 

Величина отриманого від реалізації готової продукції доходу також 
залежить від форм реалізації, активізаційних методів, системи знижок, 
договірних умов між постачальником та покупцем та цінової політики.  

Цінова політика є не лише однією з основних складових системи 
управління доходами підприємства, а й важливим механізмом, який забезпечує 
чимало пріоритетів його економічного розвитку. Вона суттєво впливає на 
основну діяльність підприємства, формує його імідж у покупців, рівень 
фінансового стану загалом [2]. Крім цього, цінова політика є дієвим 
інструментом у його конкурентній боротьбі на товарному ринку. Рівень цін на 
товари, встановлений у процесі формування цінової політики, прямо впливає на 
суму доходу і прибутку підприємства. 

Під формуванням цінової політики підприємства розуміють обґрунтування 
диференційованих рівнів торгових націнок на реалізовані вироби, визначення 
умов та розміру їх оперативного коригування залежно від змін ситуації на 
споживчому ринку та умов господарювання підприємства [1]. Особливості 
формування цінової політики для виробничих підприємств має свої 
особливості: 

- об’єктом цінової політики є виробництво та підготовка до реалізації 
готової продукції. Тому даний процес досить важкий, оскільки має врахувати 
всі витрати, які були понесені для виробництва та продажу готової продукції; 

- виробниче підприємство визначає ціну реалізації готової продукції в 
межах «вартість виробництва-попит покупців (споживачів); 

- виробництво готової продукції виробів має вузьке обмеження в 
асортименті, що спрощує процес обрахунку ціни реалізації окремих виробів; 

-  при встановлені договірних відносин між покупцем і продавцем, 
виробники готової продукції мають більше можливостей щодо підлаштування 
та коригування ціни реалізації під окремих покупців. Це створює умови для 
максимально гнучкої політики, обліку всіх особливостей покупців при 
визначенні цінових знижок, що надаються. 
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Узагальнюючи, слід відзначити, що нами було досліджено сутність 

процесу реалізації готової продукції, які досить часто ототожнюють із такими 

поняттями як «продаж» і «збут». Проте на нашу думку «реалізація, це тривалий 

процес, який пов'язаний із рухом готової продукції від виробника до 

покупцями, при цьому враховує всі витрати, які виникають на кожному етапі 

руху. Також нами визначено чинники, які впливають на даний процес. До яких, 

серед основних слід віднести виробничі, посередницькі, транспортні та 

соціальні, які в свою чергу можна розмежувати як зовнішні, так і внутрішні.  

Крім того, варто сказати про трьох сторонність процесу реалізації та його 

результативність. Саме показником, які свідчить про результативність процесу 

реалізації є отримання доходу від реалізації. Тому нами розглянуто сутність 

доходу та порядок ціноутворення готової продукції, що є складовою доходу. 

Висновки. Таким чином, лише за рахунок постійного удосконалення 

існуючих методів та організаційних форм аналізу та систематичного його 

здійснення, можна чітко сформувати враження про сукупність усіх елементів 

системи господарських процесів та їх тісний взаємозв’язок, координувати їх 

дію, формулювати оптимальні управлінські рішення в усіх сферах 

господарювання. 
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Стаття містить сучасну позицію наукової когорти авторів на проблеми 

виходу вітчизняних підприємств з кризового стану. Визначено походження 

терміну «криза», його економічний зміст та історичний розвиток. Зазначено 

особливості антикризового процесу підприємства. 
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У наш час, в умовах ринкових відносин, значного розширення прав 

підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності суттєво зростає роль 

своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств та загрози 

банкрутства підприємства. 

Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну 

відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної 

системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами 

виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства своєчасно погашати 

свої боргові зобов'язання характеризує його фінансовий стан. 

Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень його 

забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових 

розрахунків за своїми зобов'язаннями. 
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Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, які відбивають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від результатів 

його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. 

Передовсім зміцненню фінансового стану підприємства сприяють 

безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. 

Метою оцінки фінансового стану є пошук резервів підвищення 

рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи 

стабільної роботи підприємства і виконання ним своїх зобов’язань. 

Фінансовий стан підприємства -  це показник його фінансової 

конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, 

виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.  

Фінансовий аналіз -  це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану 

підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Фінансовий аналіз може 

виконуватися як управлінським персоналом самого підприємства, так і будь-

яким зовнішнім аналітиком. Існують два види фінансового аналізу: 

1) внутрішній; 

2) зовнішній. 

Внутрішній аналіз проводиться робітниками даного підприємства. 

Інформаційна база такого аналізу значно ширша і включає будь-яку 

інформацію, що циркулює всередині підприємства і є корисною для прийняття 

управлінських рішень.  

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, що є сторонніми особами, і тому 

не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Зовнішній 

аналіз менш деталізований і більш формалізований. 

Можна виділити шiсть основних прийомів аналiзу: 
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1) гоpизонтальний (часовий) – основою є вивчення динаміки окремих 

показників фінансового стану підприємства у часі. За допомогою цього виду 

аналізу можна визначити темпи зростання окремих показників за декілька 

періодів дослідження; 

2) веpтикальний (стpуктуpний) – базується на розкладанні окремих 

показників фінансовї звітності підприємства. В даному випадку розраховується 

питома вага окремих структурних елементів агрегованих фінансових 

показників; 

3) тpендовий – здійнюється порівняння кожної позиції звiтностi з рядом 

попеpеднiх пеpiодiв та визначається тpенд, тобто основна тенденція динаміки 

показникiв, очищеної вiд впливу індивідуальних особливостей окремих пеpiодiв 

(за допомогою тpенду втілюється екстраполяція найважливiших фінансових 

показникiв на пеpспективний пеpiод, тобто пеpспективний пpогнозний аналiз 

фiнансового стану); 

4) відносних коефiцiєнтiв (R-аналіз) – pозpахунок співвiдношень мiж 

окремими позицiями звiту або пpiзних форм звiтностi, за результатами якого 

визначаються відносні показники; 

5) поpiвняльний (просторовий) – внутрішньогосподарський аналiз, який 

базується на співставленні певних груп аналогічних показників самого 

пiдпpиємства та його фiлiй, а також мiжгосподаpський аналiз показникiв даної 

фірми поpiвняно з показниками конкуpентiв або iз сеpедньогалузевими та 

сеpеднiми показниками, в результаті якого визначаються розміри  абсолютних та 

відносних відхилень; 

6) фактоpний (інтегральний) – визначає вплив окремих фактоpiв (пpичин) 

на pезультативний показник детеpмiнованих (pоздiлених у часi) або 

стохастичних (що не мають певного поpядку) прийомів дослiдження. Пpи 

цьому, факторний аналіз може бути як прямим (власне, сам аналіз), коли 

результативний показник розділяють на окремі складові, так i зворотним 

(синтез), коли його певні елементи з’єднують у загальний результативний 

показник. 
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В зарубіжних країнах аналіз фінансової діяльності підприємств дещо 
відрізняється від вітчизняного. Розглянемо ці відмінності. 

Основними рушіями виходу компаній на міжнародні ринки є: 
- пошук нових ринків збуту продукції; 
- пошук нових технологій; 
- пошук нових ринків сировини, праці та капіталів; 
- пошук способів здешевлення виробничого процесу; 
- пошук регіонів з податковими пільгами; 
- необхідність одержання оборотного капіталу; 
- інвестування вільних фінансових ресурсів та інше. 
Інформаційними джерелами для фінансового аналізу зарубіжних компаній є 

періодичні видання фінансових бюлетенів рейтингових агентств, публікації бірж і 
різних асоціацій, фінансова преса, звітність компаній. 

Слід зазначити, що на Заході немає нормативних документів, які 
вимагають жорсткої структури звітності. Тобто практично не можна зустріти 
два однакових баланси або дві однакові форми звітності про прибутки і збитки. 

Основними нормативними документами, які регулюють звітність в 
міжнародному аспекті, є: міжнародні звітні стандарти і європейські звітні 
директиви, причому всі ці документи є лише рекомендованими. 

На думку західних експертів, необхідно критично ставитись до наведеної у 
звітах західних фірм інформації. Треба наголосити, що такої чіткої назви, як 
«звітність», згідно з міжнародними обліковими стандартами немає, тому 
найбільш доступним способом трансформації є дотримування вимог Четвертої 
європейської облікової директиви, в якій наводяться дві форми балансу і 
чотири форми звітності про прибуток і збитки з орієнтацією на особливості тієї 
держави, представником якої готується трансформована звітність. 

Отже, фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної 
діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність 
підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі 
гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за 
фінансовими та іншими відносинами.  
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Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування 

будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних 

причин не переслідують мету максимізації прибутків.  Фінансовий стан 

підприємства являє собою комплексне поняття, яке описує результат взаємодії 

всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, а також 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання 

фінансових ресурсів. 

Таким чином, фінансовий стан підприємства являє собою комплексне 

поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових 

відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 

факторів і характеризується системою показників, які відбивають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. А основними нормативними 

документами, які регулюють звітність в міжнародному аспекті, є: міжнародні 

звітні стандарти і європейські звітні директиви, причому всі ці документи є лише 

рекомендованими. Складовими фінансового стану є ліквідність, 

платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність та ділова активність 

підприємства. Діагностика фінансового стану являє собою процес його 

дослідження та визначення основних результатів фінансово-господарської 

діяльності з метою виявлення рівня захищеності його інтересів від різних загроз 

та виявлення резервів покращення. Можуть проводитися різні види аналізу, 

залежно від мети з різноманітним ступенем деталізації: експрес-аналіз і 

фундаментальний аналіз фінансового стану підприємства. Існує широкий 

спектр методів, прийомів і моделей проведення аналізу фінансового стану 

підприємств, що дозволяє вибрати найбільш підходящий для певного 

підприємства, виду його діяльності тощо. Проте, процес проведення аналізу в 

зарубіжних країнах певною мірою відрізняється від проведення його у нашій 

країні. У них немає жорстких вимог до складання звітності, що призвело до 

того, що у кожного підприємства розроблені свої вимоги до оформлення 

звітності. 
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В умовах посилення конкурентної боротьби та активного розвитку ринків 

як і споживчих, так і промислових товарів одним з першорядних завдань стає 

удосконалення механізмів управління підприємством. При цьому стабілізація 

функціонування сучасного підприємства та досягнення його економічної 

доцільності значною мірою досягається за рахунок формування ефективної 

системи збутової діяльності. Нині питанням побудови і реалізації стратегії 

збуту на підприємствах, що орієнтовані на закордонні ринки, приділяється 

недостатня увага. Це своєю чергою зумовлює потребу формування дієвого 

механізму вибору стратегії міжнародної збутової діяльності. 

Очевидно, що завжди є теоретична можливість певне обмеження у 

доступності джерел отримання конкурентних переваг. Передусім, це стосується 

того, що збутова діяльність може мати ознаки виключної компетенції. 

Джерелом тривалих конкурентних переваг може бути сформований потенціал 

клієнтів. 

Теоретико-методичні аспекти збутової діяльності та особливості 

формування збутової стратегії у своїх працях досліджували такі вчені, як: 

Ф. Котлер, Г. Армстронг, Ж. Ламбен, Дж. О’Шонесси, А. Дайян, Дж. Г. Болт, 

Дж. Р. Еванс, Л. В. Балабанова, С. Гаркавенко, А. Старостіна, Н. Куденко та ін. 

[1 – 6]. Дотичними до цієї проблеми потрібно вважати дослідження у сфері 

формування стратегічної карти результатів Нортона і Каплана (BSC) щодо 

перспективи клієнта, якщо йдеться про залучення нових клієнтів, утримання 

наявних, про їх задоволення та рентабельність для виробника від співпраці з 

ними. 

Стратегію збутової діяльності підприємств у наукових джерелах трактують 

неоднозначно, часто в інструментальному розумінні. Автори переконані у 

необхідності долучення до процесу стратегічного аналізу і  контролю. 

Однак проблеми формування стратегії збутової діяльності з аналізом 

потенційних збутових ризиків ще недостатньо вивчені та розкриті, що 

визначило актуальність та мету статті. 
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Отже, метою дослідження є висвітлення методико-практичних підходів до 

формування стратегії збуту з метою досягнення маркетингових цілей 

підприємства на зовнішньому рину. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних літературних джерел дає змоги 

дійти висновку, що під збутом треба розуміти комплексний процес доведення 

товару від виробника до кінцевого споживача. Стратегія збуту належить за 

своїм типом до функціональних маркетингових стратегій, які формуються по 

елементах комплексу маркетингу. Важлива роль збуту в маркетинговій 

діяльності обумовлена кількома причинами. По-перше, в сфері збуту остаточно 

визначається результат усіх маркетингових зусиль підприємства. По-друге, 

пристосовуючи збутову мережу до запитів споживачів, створюючи їм 

максимальні зручності до, під час і після придбання, підприємство має значно 

більше шансів для виграшу в конкурентній боротьбі. По-третє, саме під час 

збуту найефективніше відбувається виявлення смаків і переваг споживачів. 

Зважаючи на економічну доцільність збутової діяльності, особливу увагу 

потрібно приділяти формуванню стратегії збуту підприємства, яка повинна 

бути узгодженою з іншими видами маркетингових стратегій підприємства. 

Водночас важливо керуватися універсальними критеріями вибору 

стратегій, до яких доцільно зарахувати: 

- рівень рентабельності, тобто окупність відповідних інвестицій із 

врахуванням доданої вартості; 

- реальність, тобто відповідність доступних засобів і компетенцій 

прийнятим цілям; 

- цілісність як відповідність цілей і завдань можливостям створення ефекту 

синергії; 

- ризик як оцінка ймовірності настання фінансових, курсових, політичних 

банкових та інших ризиків; 

- забезпечення конкурентної переваги як співвідношення між витратами та 

результатом формування конкурентної переваги. 
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Ж. Ж. Ламбен відзначає, що стратегія збуту містить такі елементи: 
визначення цільових сегментів; позиціонування щодо пріоритетних 
конкурентів; вимоги до асортименту товарів; канали збуту і умови продажу; 
торговий персонал, його завдання і організацію; рекламу і стимулювання збуту; 
сервіс; дослідження ринків [6]. Дж. О’Шонесси вважає, що стратегія збуту – це 
комплексна концепція того, як потрібно використовувати торгові ресурси для 
досягнення поставлених організацією цілей: контактуючи і працюючи з 
визначеними цільовими споживачами; просуваючи визначений асортимент 
продукції; забезпечуючи привабливість продажу; обслуговуючи споживачів, 
підтримуючи з ними зв’язок і збираючи інформацію [7]. 

Враховуючи думки провідних науковців, під стратегією збуту варто 
розуміти процес довгострокового планування та організації збутової діяльності, 
що дозволяє успішно реалізувати завдання щодо охоплення цільового ринку, 
досягнення певного обсягу збуту. 

Згідно з цим визначенням, у процесі формування стратегії збуту необхідно 
визначити: 

- типи посередників і їх роль в ланцюгу збуту; 
- рівень охоплення ринку; 
- потреби в обслуговуванні споживачів; 
- оптимальний рівень виробничих запасів; 
- оптимальний час та місце доставки товару; 
- особливості застосування системи комунікацій у каналах збуту. 
Для формування ефективної стратегії збуту перед кожним підприємством, 

що працює на ринку, першочерговим є завдання вибору найефективнішого 
каналу збуту, причому практично йдеться не про окремий канал, а про одну з 
можливих комбінацій декількох каналів збуту. Вибір каналу збуту визначається 
призначенням продукції і залежить від цілей підприємства. 

Під час розроблення збутової стратегії підприємства можуть 
використовувати цілі, які мають числове вираження, зокрема показники 
запланованого обсягу продажу, частки ринку, рентабельності обороту чи 
описову форму, наприклад збільшення доступності продукції для споживачів, 
забезпечення належного рівня їх обслуговування тощо. 
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При визначенні цілей каналу розподілу необхідно, насамперед, дослідити 

ринок і встановити, які цінності хочуть отримати споживачі від формування 

каналу розподілу. Саме вони будуть визначати рішення підприємства щодо 

розташування торговельних точок, виду замовлення продукції, надання 

споживачам інформації про товар та стан виконання замовлення, часу 

виконання замовлення, асортименту продукції у торговельних точках, виду 

сервісу. 

Збутовий канал виконує певний набір загальних функцій розподілу. 

Враховуючи це, вибір каналів розподілу безпосередньо впливає на швидкість, 

час, ефективність руху і збереження продукції у разі її доставки до споживача, а 

також на ширину охоплення ринків. Під час оцінювання ознак формування 

каналів збуту необхідно керуватись такими базовими характеристиками, як 

структура каналу і суб’єктний склад каналу (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Формування стратегії збуту 

Під час вибору непрямого каналу розподілу виникає питання, скільки 

потрібно посередників, щоб забезпечити рівень охоплення ринку, який 
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необхідний для виконання завдань проникнення на ринок. Тому кожне 

підприємство повинно вибрати одну із таких стратегій: інтенсивного, 

селективного чи ексклюзивного збуту. 

На підставі аналізу вторинної маркетингової інформації встановлено, що 

для інтенсивної системи розподілу характерне прагнення до максимального 

проникнення на ринок, яке в цьому разі є засобом залучення і утримання 

споживача. Інтенсивний розподіл застосовується для збуту на внутрішньому 

ринку більшості торгових марок, що мають низьку середню ціну за одиницю 

продукції і для товарів повсякденного вжитку. Під час використання цієї 

системи зацікавленість торговця у проштовхуванні товарів або навіть у 

створенні необхідного їх запасу знижується. 

Стратегія селективного збуту використовується для товарів попереднього 

вибору (коли споживач здійснює дослідження товарних ринків, вивчаючи і 

зіставляючи показники якості, ціну і інші параметри товарів). Відзначаємо такі 

особливості цього виду стратегії: виробник свідомо обмежує доступність 

товару, щоб знизити витрати розподілу і досягнути від посередників 

ефективнішої співпраці; низька доступність товарів призводить до втрати 

потенційних споживачів; орієнтація, найчастіше, на короткий непрямий канал 

розподілу і самостійне виконання функцій гуртового посередника. 

Ексклюзивний розподіл, за якого підприємство обирає всього одну або дві 

торгові точки в певному географічному регіоні, використовується у разі 

винятковості характеристик товару або за необхідності агресивного його 

просування і забезпечення різного роду технічного обслуговування. Учасники 

каналу можуть вимагати ексклюзивності як стимулу до торгівлі певним 

товаром. В ексклюзивній системі детальними умовами можуть визначатися, 

скажімо, рівень товарних запасів, межі торгових зон, сумісні протекціоністські 

заходи і інші аналогічні питання. 

Важливим є і вибір типу посередників. Виробники можуть 

використовувати незалежних посередників (які приймають на себе право 

власності на товар; ризик його подальшої реалізації) та залежних. Залежно від 
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сфери обігу та кількості товарів, які вони будуть реалізовувати, можуть 

залучатися гуртові та роздрібні посередники. Під час вибору конкретних 

посередників спочатку слід визначити усіх потенційних, оцінити їх за 

прийнятними критеріями та вибрати тих, які найбільше відповідають вимогам 

підприємства, визначити умови співпраці з ними. Підприємству важливо 

визначити фактори їх мотивації до ефективної співпраці з виробником, які 

можуть бути як позитивними (стимулюючими та партнерськими), так і 

негативними. 

Останнім етапом формування стратегії збутової діяльності є управління 

каналами збуту, під якими слід розуміти комплекс підтримувальних та 

коригувальних заходів, які сприяють підвищенню ефективності діяльності 

каналів. Основною особливістю цього процесу є необхідність оцінювати 

незалежних суб’єктів ринкової діяльності. Тому, визначаючи види і частоту 

оцінювання діяльності суб’єктів каналу розподілу, необхідно передовсім 

виходити із загальної можливості контролювання їхньої діяльності 

товаровиробником. Так, якщо відносини товаровиробника і посередника 

базуються на відповідних контрактах, то в цих контрактах можна обумовити 

надання посередником ґрунтовної інформації про функціонування каналу, 

реалізації ним практично всіх збутових операцій, що, однак, залежатиме також і 

від міцності позицій самого товаровиробника на ринку. Модифікація збутової 

діяльності вимагає детального попереднього аналізу із визначенням її 

впливу на результати діяльності підприємства. 

Одним з ключових питань організації збуту є аналіз збутових витрат, 

розробка заходів з підвищення рентабельності робіт зі збуту продукції і 

діяльності підприємства в цілому. Оцінюють ефективність каналів розподілу 

шляхом визначенням взаємної вигоди між учасниками взаємодії: 

рентабельності продажу, зростання частки ринку загалом та кожного з 

сегментів тощо. 
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Для оцінювання і вибору найвідповідніших з погляду цілей підприємства 

каналів розподілу можуть застосовуватися різні методи. Евристичні методи 

оцінювання різних варіантів каналів розподілу ґрунтуються на суб’єктивних 

критеріях. У групі кількісних методів найчастіше використовують аналіз 

критичної точки. Серед методів, які спираються на якісні критерії, 

найпоширеніші порівняльні аналізи, зокрема стосовно рівня виконання таких 

вимог, як можливість контролю, можливість збирання ринкової інформації, 

діапазон застосування сучасної техніки комунікації тощо в окремих каналах 

розподілу. Для оцінювання каналів розподілу використовують також методи, 

які передбачають використання змішаних критеріїв – кількісних і якісних. До 

них належать аналітично-оцінні методи. 

Формування та реалізації стратегії збутової діяльності підприємства дасть 

змогу активно конкурувати на ринку та підвищити рентабельність власної 

діяльності підприємства. Сьогодення актуалізує також використання 

маркетингових систем, зокрема вертикальних та горизонтальних, які 

передбачають узгодження діяльності окремих учасників, які знаходяться на 

одному чи різних рівнях каналу розподілу продукції. 

Рішення, пов’язані з формуванням каналів розподілу, може приймати 

виробник, гуртовий або роздрібний торговець. Така необхідність може бути 

обумовлена сильною економічною позицією, наявністю значних фінансових, 

матеріальних і людських засобів, іміджем, визнання лідером іншими 

учасниками ринку. Аналіз проблематики формування каналів розподілу в 

суб’єктивному підході передбачає встановлення того, які суб’єкти, як і якою 

мірою впливають на структуру і функціонування каналів розподілу певних 

товарів. 

Отже, під час формування стратегії збуту необхідно: 

- визначити основні цілі підприємства та, зокрема, збутової діяльності; 
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- ретельно проаналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища з метою визначення можливостей та загроз, сильних та слабких 

сторін; 

- на основі проведеного аналізу здійснити вибір збутового каналу: прямий 

чи опосередкований; 

- на основі цілей діяльності вибрати стратегію охоплення ринку: 

інтенсивний, селективний чи ексклюзивний збут; 

- постійно здійснювати процес управління та контролю над збутовими 

каналами підприємства та коригувати основні рішення у сфері збуту з 

урахуванням їх ефективності та змін у факторах маркетингового середовища. 

Саме визначення ефективності маркетингових стратегій підприємств у сфері 

збуту і буде предметом подальших досліджень. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ, УМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

У статті розглянуто поняття «експортного потенціалу», підходи до його 
визначення. Виділено умови формування експортного потенціалу та 
класифікацію факторів, що впливають на експортний потенціал, також 
надано їх характеристику. Визначено необхідні умови для створення 
експортного потенціалу підприємства, та важелі, що стимулюють його 
розвиток. 
Ключові слова: експортний потенціал, системно-структурний підхід, 
ресурсний підхід, функціональний підхід, компаративний підхід, умови 
формування експортного потенціалу, фактори формування експортного 
потенціалу. 

Постановка проблеми. Експортний потенціал підприємства як економічна 
категорія та об’єкт аналізу набув підвищеної уваги вчених і практиків у галузі 
міжнародного бізнесу. Його домінантна роль у формуванні міжнародних 
конкурентних переваг доведена у багатьох працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Досвід високорозвинених країн і країн, що швидко розвиваються, 
переконує, що динаміка позитивного розвитку більшості національних 
економік в значній мірі досягається шляхом ефективної експортної політики в 
залежності від рівня досконалості процесів, пов'язаних з формуванням та 
використанням експортного потенціалу як держави, так і суб'єктів 
господарювання, а також вибір методів та інструментів, які можуть забезпечити 
успішний напрям цих процесів. Однак, питання сутності та закономірностей 
формування експортного потенціалу підприємства дотепер залишаються 
дискусійними, що спричинює появу «проблемних зон» і «вузьких місць» в 
управлінні міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. 
Незважаючи на велику кількість вітчизняних та зарубіжних дослідників, в 
даний час немає єдиної класифікації чинників, що впливають на експортний 
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потенціал підприємства. Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах 
нестабільного економічного середовища кожен суб'єкт зовнішньоекономічної 
діяльності вирішує проблему підвищення ефективності зовнішньоторговельних 
операцій. Це дуже важливе завдання вирішити цю проблему в сучасних 
економічних умовах. Таким чином, з боку суб'єктів господарської діяльності 
виникає необхідність аналізу факторів, що впливають на ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Метою статті є дослідження сутності поняття «експортного потенціалу 
підприємства» з точки зору різних науково-методичних підходів, виявлення 
класифікації умов та факторів формування експортного потенціалу, їх 
характеристика. А також визначення джерел підвищення експортного 
потенціалу підприємства та пошук важелів для стимулювання його розвитку, 
адже, саме від рівня експортного потенціалу більшою мірою залежить якість 
існування підприємств на зовнішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти 
аналізу й оцінки експортного потенціалу підприємства висвітлюються в 
багатьох працях вітчизняних і зарубіжних вчених. В них пропонуються різні 
теоретичні моделі й підходи до з’ясування сутності, структурних характеристик 
та особливостей формування експортного потенціалу підприємства. Безліч 
різноманітних думок та поглядів у цьому напрямку пов’язано із складним 
системним механізмом формування та розвитку експортного потенціалу 
підприємства. Поняття «експортний потенціал підприємства» глибоко 
розвинуте українськими фахівцями В. Пономаренком, Л. Піддубною,                
А. Поручником. Серед зарубіжних вчених, які розкривають сутність 
експортного потенціалу з позиції системно-структурного підходу варто 
зазначити П. Діксона, В. Нордхауса, П. Клівець, М. Портера, І. Скорнякову,                 
Т. Гордєєву, Т. Мельник, М. Дудченко. 

Результати дослідження. Досліджуючи фактично експортний потенціал, 
американські та західноєвропейські вчені застосовують такі терміни, як 
потенційні можливості фірми, стратегічні активи, можливості експортування, 
потенціал конкурентного успіху фірми на світовому ринку [10-13]. Акцент на 
дослідження експортного потенціалу фірм і корпорацій в західних наукових 
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виданнях визначається тим, що експорт є початковою стадією 
інтернаціоналізації бізнесу, а також тим, що міжнародна конкуренція досягає 
своєї «напруги» саме у сфері зовнішньоторговельних відносин. Очевидно, що 
починаючи експортну діяльність, підприємство об’єктивно відчуває гостру 
потребу в науковому обґрунтуванні можливостей оперування на світовому 
ринку та в оцінці власного експортного потенціалу. Проте загальновизнаного 
визначення експортного потенціалу підприємства, як і методу його оцінки, 
дотепер не існує. Навіть американські та західноєвропейські інструкції-
рекомендації експортерам, розроблені фахівцями наукових установ і 
консалтингових фірм, суттєво різняться між собою [10; 13]. Аналогічною є 
ситуація і у вітчизняних наукових дослідженнях. 

Аналіз сучасних наукових праць дозволяє виділити три основні підходи до 
тлумачення сутності експортного потенціалу підприємства – структурно-
функціональний, ресурсний і результативний. Структурно-функціональний 
підхід спирається на методологічну схему «загальне – особливе – окреме» та 
понятійний ряд «потенціал – економічний потенціал – експортний потенціал», 
за якими експортний потенціал підприємства визначається як складова 
економічного потенціалу підприємства, що забезпечує формування його 
міжнародних конкурентних переваг [2, с. 14], або як складова системи 
зовнішньоторговельних зв’язків підприємства [4, с. 28]. 

Згідно з ресурсним підходом, який є переважаючим в сучасних 
дослідженнях, експортний потенціал підприємства визначається як здатність 
або можливості підприємства виробляти конкурентоспроможні товари і 
послуги, що можуть бути реалізовані на світових ринках [3, с. 285]. Ці 
можливості визначаються ресурсною базою експортної діяльності, що має бути 
адаптована до конкурентного профілю зовнішнього ринку та факторної моделі 
конкурентоспроможності підприємства. Ресурсний підхід інтегрований в 
сучасні концепції стратегічного потенціалу підприємства, що акцентують увагу 
на такі його характеристики як цінність для клієнтів, специфічність, складність 
імітації та складність заміщення [5], які забезпечують усталеність 
конкурентних переваг підприємства на зовнішніх ринках. 
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Результативний підхід базується на тлумаченні експортного потенціалу 
підприємства крізь призму його цільової орієнтації – як механізм або засіб 
досягнення певної мети, а конкретніше – максимального обсягу товарів і 
послуг, що можуть бути вироблені і реалізовані на світових ринках [8, с. 281]. 
Відповідно до логічної конструкції «засіб – мета» визначаються характеристики 
експортного потенціалу, що уособлюють модель конкурентоспроможності 
підприємства. Так, експерти міжнародної організації ЮНКТАД 
використовують такі показники його конкурентоспроможності як: частка 
підприємства у світовому експорті; диверсифікація «експортного кошика» 
підприємства; зростання темпів експортування; рівень технології та 
кваліфікації кадрів в експортній сфері; частка доданої вартості; рівень реальної 
заробітної плати та ефект масштабу в експорті [14, с. 18-19]. 

Аналіз існуючих теоретичних підходів свідчить, що проблема з’ясування 
сутності та особливостей формування експортного потенціалу підприємства 
залишається недостатньо вирішеною, що істотно гальмує розробку методичних 
засад його комплексного оцінювання та управлінських механізмів підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 

Існує доволі багато тверджень і суджень щодо експортного потенціалу з 
точки зору різних науково-методичних підходів. Згідно із системно-
структурним підходом експортний потенціал виступає частиною економічного 
потенціалу підприємства, що перебуває у взаємодії і взаємозалежності з усіма 
іншими видами потенціалу, якими володіє підприємство. 

Ресурсний підхід визначає поняття «експортного потенціалу» як 
сукупність ресурсів, що підприємство має можливість використовувати для 
виробництва продукції на експорт. 

При функціональному підході експортний потенціал пояснюється як  
можливість підприємства виконувати функцію задоволення потреб іноземних 
ринків у готовій продукції. 

З точки зору компаративного підходу експортний потенціал є сукупністю 
можливостей підприємства виробляти і реалізовувати продукцію, що має 
порівняльні переваги щодо аналогічної продукції на іноземних ринках. 
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Внутрішні фактори здійснюють вплив на експортний потенціал 
безпосередньо всередині підприємства, в той час як зовнішні фактори 
здійснюють вплив ззовні. 

Контрольовані фактори – це ті фактори, до яких безпосередньо причетне 
підприємство, це власне його організаційні структури, фінансові, виробничі, 
економічні служби, підрозділи матеріально-технічного постачання, збуту, 
реклами тощо. Неконтрольованими факторами є політичні, соціальні, 
економічні, міжнародні, технологічні, ринкові, конкурентні. 

Існує певна група факторів [7], що впливають на експортний потенціал 
підприємства, які дають, у свою чергу, можливість виділити різні умови 
формування та реалізації даного потенціалу (табл. 1). 

Таблиця 1  – Умови формування експортного потенціалу 
Види умов 
формування 
експортного 
потенціалу 

Перелік умов формування експортного потенціалу відповідно до 
класифікації 

Економічні система обмежень кількісного обсягу видобутку експортної сировини, 
інвестиційний та інноваційний клімат у регіоні, розвиток 
консалтингових та маркетингових компаній, існуюча система взаємодії 
підприємств, науково-дослідних та конструкторських організацій тощо 

Політико-правові існуючі міжнародні домовленості про співробітництво, наявність чи 
відсутність протекціоністських заходів у країні-імпортері ,нормативно-
правове регулювання експортної діяльності, враховуючи експортні 
квоти, різноманітні пільги експортерам-виробникам, у тому числі 
спрощені схеми документообігу тощо 

Соціально-
культрні 

існуючі міжнародні домовленості про співробітництво, наявність чи 
відсутність протекціоністських заходів у країні-імпортері ,нормативно-
правове регулювання експортної діяльності, враховуючи експортні 
квоти, різноманітні пільги експортерам-виробникам, у тому числі 
спрощені схеми документообігу тощо 

Технічні рівень розвитку ринкової інфраструктури регіону, рівень використання 
сучасних засобів зв’язку, наявність науково-дослідних інститутів та 
напрямки виконуваних ними робіт 

Природно-
кліматичні 

географічне розташування регіону, забезпеченість природними 
ресурсами, характеристика кліматичних умов 

 

Також на експортний потенціал впливають різні фактори [1], для 

характеристики яких необхідно визначити їх класифікацію. 
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Кількісні фактори дають можливість оцінити стан експортного потенціалу 

(проведення розрахунків), тоді як якісними факторами виступає використання 

експертних методів оцінки стану експортного потенціалу. 

Фактори науково-технічного порядку характеризуються як інновації в 

галузі створення товарів, в технології, в менеджменті, в маркетингу. Факторами 

інвестиційного порядку є спроможність заощаджувати, інвестувати кошти у 

прибуткові проекти. Управління персоналом (мотивація, стимулювання до 

роботи) є факторами кадрового порядку. Факторами логістичного порядку є 

можливість якісно та своєчасно забезпечувати рух інформаційних та 

матеріальних потоків на підприємстві від виробника до споживача. До факторів 

маркетингового порядку варто віднести рекламу, здатність «втриматися» на 

ринку, виробляти конкурентоспроможну продукцію. 

Експортний потенціал підприємства визначається багатьма складовими, 

що характеризують різні аспекти його функціонування. В цілому діяльність 

підприємства у зовнішньоекономічній сфері складається із взаємопов’язаних 

процесів, кожний з яких під час визначення експортного потенціалу 

розглядається окремо. В свою чергу, результати дій цих процесів утворюються 

внаслідок не лише їх функціонування, але і їх взаємодії та ланок зовнішнього 

середовища. 

Також експортний потенціал [6], безпосередньо підприємства, 

визначається як готовність, спроможність підприємства здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність, зокрема, експортну діяльність, що полягає у 

виході на цільові зовнішні ринки збуту. Експортний потенціал є основою для 

розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок [9]. Отже, фактори, 

що впливають на розвиток експортного потенціалу, також опосередковано 

впливають і визначають процедуру формування стратегії виходу підприємства 

на зовнішній ринок та рівень репрезентативності підприємства на цьому ринку. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що 

певні фактори, які впливають на експортний потенціал підприємства, є 

систематичними. Так, вони формують експортний потенціал підприємства та 
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взаємозалежні, оскільки їх значення поєднуються єдиною метою - 

забезпеченням розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Впровадження заходів для кожного фактору розвитку експортного потенціалу 

покращить конкурентну позицію компанії та ефективне просування 

підприємства на цільовий іноземний ринок. Дані чинники впливають не тільки 

на розвиток експортного потенціалу, але в кінцевому результаті вони здатні 

підвищити конкурентоспроможність всього підприємства. Адже, експортний 

потенціал підприємства є невід’ємною його часткою. На підприємстві 

необхідно створити всі належні умови для виходу на зовнішній ринок та для 

оптимальної здатності знаходитись на внутрішньому. Важливим є максимальне 

забезпечення таких умов експортного потенціалу як економічні, політико-

правові, соціально-культурні, технічні, природно-кліматичні. 
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СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті в результаті проведеного аналізу обґрунтовано підстави для 
переходу України на модель сталого розвитку та визначено відповідні умови. 
Також встановлено, що проблему забезпечення сталого розвитку необхідно 
долати шляхом системного вирішення економічних, екологічних та соціальних 
питань на всіх рівнях. Досліджено характер впливу соціально-економічних та 
екологічних факторів на становлення концепції сталого розвитку в умовах 
глобалізації. 
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розвиток, концепція сталого розвитку. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку світ переживає глибоку соціально- 

культурну катастрофу, пов’язану із втратою єдиної загальнолюдської 

перспективи внаслідок загострення економічних, соціальних та екологічних 

проблем в глобальному масштабі. Доцільність розвитку, в центрі якого стоїть 

лише матеріальне виробництво, все більше ставиться під сумнів, що обумовлює 

необхідність зміни всієї парадигми – від ідеології накопичення матеріального 

багатства на землі до ідеології «розумної достатності», від ідеології конкуренції 

до ідеології взаємодопомоги.  

Вищезазначене обумовило потребу фундаментальних досліджень 

характеру економічних відносин в умовах глобалізації, в результаті чого 

об’єктивно виникла парадигма суспільства сталого розвитку.  

Постановка завдання. Опрацювання наукової літератури [3, с. 73; 1; 4; 9] 

дозволило серед проблем, які стримують процес розвитку України в умовах 

глобалізації, виокремити і проблеми регулювання, а саме: відсутність 

структури більш високої ієрархії, здатної зняти кризові явища; зменшення ролі 

держави; неефективність діючих економічних інструментів та важелів 

стимулювання впровадження екологічно безпечних, енергозберігаючих та 

ресурсозберігаючих технологій; відсутність комплексності у вирішенні завдань 

раціоналізації природокористування та охорони природи.  

Дослідження показали, що суттєвими факторами для України, які 

гальмують її розвиток, також є: неузгодженість в розвитку споріднених галузей 

економіки, в т.ч. фінансового сектора; структурна розбалансованість економіки; 

відсутність чіткої програми реформ, спрямованих на створення оптимального 

режиму для розвитку економіки. В той же час, слід відзначити, що Україна має 

і засоби для реалізації концепції свого розвитку в умовах глобалізації, серед 

яких: вигідне геополітичне розташування на карті транснаціональних 

транспортно-комунікаційних коридорів; досить прийнятна для початкового 

етапу входження у світовий економічний простір транспортно-комунікаційна 
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інфраструктура; наявність численного корпусу висококваліфікованих 

робітників, інженерно-технічних і наукових працівників, спроможних 

забезпечити наукоємні технології виробничо-технічних секторів сучасної 

економіки. Ці фактори повинні спонукати уряд України до розробки системи 

широкомасштабних заходів щодо інтеграції країни у систему міжнародного 

економічного співтовариства і у глобальні ринки, сприяти її сталому розвитку.  

Отже, як показує аналіз, глобалізація є об’єктивним процесом формування 

цілісної системи сучасного світового господарства на основі 

транснаціонального поділу праці, що характеризується посиленням глобальної 

конкуренції та нерівномірності економічного розвитку при збереженні у 

розвинутих країн монополії на фінансові та технологічні ресурси.  

Результати дослідження. Розгляд підходів щодо визначення поняття 

«сталий розвиток» (англ. – sustainable development) показали, що попри 

існування великої кількості тлумачень даної категорії жодне з них не стало 

загальноприйнятим. Словосполучення «сталий розвиток» більшість науковців 

розуміє як процес, що характеризується постійністю, неперервністю змін. В той 

же час в поєднанні з англійським «development», що перекладається як 

розвиток, еволюція, розширення, зростання, покращення, вдосконалення слово 

«sustainable», яке складається з двох частин – «sustain» (підтримувати, не давати 

можливості згаснути, перерватися, витримувати) та «able» (той, що має 

здатність), утворює словосполучення, яке має різне трактування в наукових 

колах. Крім того, як зазначається в [6, с. 9], у словосполученні «сталий 

розвиток» є певне протиріччя, оскільки розвиток – це процес руху, якому не 

притаманне поняття сталості яке дане словосполучення виконує в концепції 

сталого розвитку.  

Головними завданнями та основними вимогами сталого розвитку, як було 
відзначено на Йоганнесбурзькому Саміті у 2002 році, є: викорінення бідності, 
зубожіння, зміна нестійких моделей виробництва та споживання, охорона та 
раціональне використання природо ресурсної бази економічного та соціального 
розвитку [5, с. 9]. Суттєво важливе значення для сталого розвитку зазначається 
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в даному документі, що має благе управління в межах кожної країни та на 
міжнародному рівні. Основу сталого розвитку на національному рівні 
складають екологічна, економічна та соціальна політика, демократичні 
інститути, що відповідають людським потребам, правопорядок, засоби по 
боротьбі з корупцією, забезпечення рівності між чоловіками та жінками, 
створення сприятливих умов для інвестицій [5, с. 10]. Для вирішення проблеми 
поєднання інтересів суспільства та природи у 1999 р. за ініціативи Програми 
розвитку ООН та Агенції США започатковано Міжнародний проект «Програма 
сприяння сталому розвиткові в Україні». 

В історичному документі «Європейський вибір. Концептуальні засади 
стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки» 
забезпечення сталого зростання та прискореного подолання на цій основі 
розриву в обсягах ВВП на душу населення між Україною та державами-
членами ЄС розглядається як умова її європейської інтеграції. У третьому 
розділі даного документа зазначається, що оскільки за останні роки цей розрив 
значно зріс, то у такій ситуації потребується розробка і реалізація «…стратегії 
випереджаючого розвитку, яка могла б забезпечити у півтора-два рази вищі 
щорічні темпи зростання ВВП в Україні, ніж загалом у країнах ЄС. Таке 
зростання має супроводжуватися глибокими якісними перетвореннями, 
реалізацією завдань сталого розвитку, що визначаються світовим 
співтовариством як стратегія існування у XXI столітті».  

Отже, в даному визначенні сталий розвиток певною мірою ототожнюється 
із економічним зростанням та використовується в словосполученні як «стале 
зростання», що не відповідає його змісту згідно концепції сталого розвитку. 
Дослідження показали, що парадигма суспільства сталого розвитку суттєво 
відрізняється від парадигми індустріального (економічного) суспільства, яке 
ґрунтується на пріоритеті економічного зростання шляхом широкого 
використання індустріальних способів виробництва, в т.ч. в сільському 
господарстві. Це пояснюється тим, що в індустріальному суспільстві 
відбувається концентрація виробництва та населення, урбанізація, формування 
системи цінностей, орієнтованих на ефективність, раціональність безвідносно 
природного середовища.  
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Соціальний та економічний прогрес в індустріальному суспільстві 

відбувається по лінії нарощування обсягів виробництва матеріальних благ та 

одержання економічної вигоди будь-якою ціною. За таких умов охорона 

навколишнього середовища підпорядковується економічному розвитку, що 

обумовлює принципову неможливість дієвого захисту навколишнього 

середовища [4]. Іншими словами, сталий розвиток повинен забезпечувати 

гармонізацію та поєднання соціальних, економічних та екологічних цілей, їх 

реалізацію в єдиній «соціо-еколого-економічній системі» певної території 

(країни, регіону).  

На рівні промисловості (за видами промислової діяльності) та окремих 

підприємств дана категорія науковцями практично не розглядається. Проте, 

сталий розвиток окремих територій потребує визначення відповідних стратегій 

для окремих галузей, підприємств, які спричиняють вплив та визначають той чи 

інший стан біологічних, географічних, економічних та соціальних об’єктів, які, 

у відповідності до концепції сталого розвитку, повинні розглядатися як єдине 

ціле, як певна «соціо-еколого-економічна система», всі складові якої 

розвиваються збалансовано.  

Зауважимо, що стабільність та збалансованість окремих підсистем є 

ознаками сталого розвитку системи, в цілому. До умов, необхідних для 

реалізації сталого розвитку території, належать: 1) усвідомлення наявності 

загроз сталому розвитку, уявлення про цілі і ознаки сталого розвитку;                 

2) розробка фундаментальних основ аналізу сталого розвитку, створення 

методології та моделей сталого розвитку територій різного рівня; 3) розробка 

механізму сталого розвитку територій та механізмів їх реалізації. Порушення 

балансу між окремими підсистемами є свідченням невідповідності розвитку 

певного об’єкта (країни, регіону, промисловості, підприємства) концепції 

сталого розвитку.  

Результатом економічного розвитку в «соціо-еколого-економічній системі» 

є забезпечення не лише матеріальних, але й всього комплексу потреб людини, 

включаючи духовні, соціальні, екологічні та ін.  
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На сучасному етапі для України, як і інших країн, особливо гостро стоїть 
питання про пошук шляхів та механізмів управління сталим розвитком країни, 
її виведення на новий більш високий рівень існування.  

Історично, шлях України до сталого розвитку розпочався ще у 1992 р. на 
конференції у Ріо-де-Жанейро, коли Україна підписала декларацію «Ріо» і 
Програму дій «Порядок денний на 21 століття». На наступних конференціях 
«Ріо+5» та «Ріо+10” Україна підтвердила свої прагнення йти цим шляхом. 
Наслідком цього стало те, що в 1997 р. в Україні було створено Національну 
комісію зі сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України (Постанова КМУ 
від 8 жовтня 1997 р. № 1123). У 2010 р. відповідно до статті 20 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Конвенції ЄЕК ООН 
«Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» та, з метою 
забезпечення права громадськості брати участь у прийнятті рішень щодо 
охорони довкілля, Міністерством екології та природних ресурсів України було 
розроблено та оприлюднено проект Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року 
для організації його громадського обговорення.  

У «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів» [2] зазначається, що перехід національної економіки 
до стандартів економічно безпечного виробництва і споживання з метою 
забезпечення сталого економічного розвитку в цілому викликаний все більш 
зростаючою залежністю вітчизняної економіки від зовнішніх, здебільшого 
негативних факторів, серед яких найбільш суттєвими є обмеженість та висока 
вартість енергетичних ресурсів, нераціональне використання сировинної бази 
та робочої сили.  

Серед факторів, які визначають низький рівень ефективності використання 
ресурсів визначено такі: (1) висока ресурсоємність ВВП, яка в 2–3 рази 
перевищує середній рівень, досягнутий в країнах ЄС; (2) низький рівень 
глибини переробки мінеральної сировини; (3) зростання обсягів експорту 
сировини і продукції з неї (так, сьогодні Україна експортує понад 85% металу, 
що виробляє вітчизняна металургія).  
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Зростаюча залежність національної економіки від зовнішніх факторів, в 

тому числі негативних, обмеженість і висока вартість енергетичних ресурсів, 

необхідність більш раціонального використання сировинної бази і робочої сили 

мають слугувати стимулом для використання інновацій задля підвищення 

потенціалу віддачі від наявних в країні та імпортованих з-за її меж ресурсів, 

переходу вітчизняної економіки до стандартів економічно безпечного 

виробництва і споживання з метою забезпечення сталого економічного 

розвитку в цілому.  

Крім того, зазначені фактори в поєднанні з низьким рівнем доданої 

вартості зумовлюють для України не лише негативні економічні наслідки, а й 

викликають ресурсно-екологічні проблеми, які проявляються в забрудненні та 

деградації навколишнього середовища, земель, збільшенні кількості та 

поглибленні техногенних загроз. Вирішення цих та інших проблем потребує 

втручання держави, зокрема розробки державних рішень стосовно забезпечення 

ефективного сталого економічного розвитку країни на основі нових знань, 

високих технологій та інновацій.  

В той же час, необхідно відзначити, що для забезпечення сталого розвитку 

економіки, Україна повинна не копіювати зарубіжні моделі, а створити такі 

механізми реалізації нової державної інноваційно-інвестиційної політики, які 

дозволять подолати накопичені системні наслідки від проведення 

неоліберальних економічних реформ та реально перейти на інноваційний шлях 

економічного розвитку. Для цього, як зазначається в [2, с. 175], потребуються 

такі заходи: зміна концептуальних засад, що визначають в теперішній час роль і 

практичні функції держави в ринковій економіці; структурна перебудова 

економіки і, в першу чергу, промисловості; подолання кризової економічної 

нерівності населення; відновлення довіри до держави і влади.  

За період незалежності було прийнято низку правових актів, спрямованих 

на поступовий перехід України до сталого розвитку. Так, зокрема, Постановою 

Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року схвалено Концепцію сталого 

розвитку населених пунктів, розраховану на тривалу перспективу (15-20 років). 



455 

Остання розрахована на покращення стану довкілля та сталий розвиток з метою 

формування виваженої політики, здійснення планування і ефективного 

управління спрямовані «Основні напрями державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки», Земельний, Лісовий та Водний кодекси України, Кодекс 

України про надра, Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну 

експертизу».  

У квітні 2003 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України 

№ 634, якою затверджено «Комплексну програму реалізації на національному 

рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–

2015 роки», головними завданнями якої є розробка стратегії та системи 

планування заходів щодо переходу України до сталого розвитку та її 

інтегрування у європейське і світове співтовариство.  

Серед важливих завдань зазначеної Програми: ліквідація бідності, 

впровадження моделей сталого виробництва і споживання, спрямованих на 

забезпечення життєдіяльності людини, охорона і раціональне використання 

природних ресурсів, оптимізація ресурсної бази економічного і соціального 

розвитку. В «Стратегії економічного і соціального розвитку України» 

зазначається, що глибокого реформування потребує діючий інструментарій 

економічної політики. Сформований в умовах економічної кризи, він, 

природно, поки що залишається не націленим на забезпечення якісних 

перетворень – інноваційний розвиток, оновлення структури виробництва, 

подолання глибокої диференціації доходів тощо.  

Для здійснення широкомасштабної модернізації національної економіки 

потрібні суттєві зміни в механізмах трансформаційних процесів, їх суттєве 

оновлення, тобто осмислений перехід до такої моделі ринкових перетворень, де 

саморегулювання поєднується з ефективним державним регулюванням.  

Стратегічні заходи, представлені в, спрямовані на утвердження 
європейських принципів та механізмів соціально-орієнтованої структурно-
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інноваційної моделі економічного розвитку, глибоку модернізацію української 
економіки, підвищення її конкурентоспроможності, що має стати передумовою 
реалізації складних завдань сталого розвитку, які визначаються світовим 
співтовариством як стратегія розвитку в ХХІ столітті. Для вирішення цих 
завдань, а також з метою підвищення ефективності наукової та інноваційної 
діяльності, її спрямування на впровадження в Україні моделі сталого розвитку в 
серпні 2009 року було видано Указ Президента України «Про Національну раду 
з питань науки, інновацій та сталого розвитку» (№ 664/2009 від 21.08.2009 р.) 
та затверджено Положення «Про Національну раду з питань науки, інновацій та 
сталого розвитку».  

Головними завданнями Національної ради з питань науки, інновацій та 
сталого розвитку було визначено: вивчення стану реалізації державної політики 
у сферах наукової та інноваційної діяльності щодо втілення принципів сталого 
розвитку, підготовка пропозицій щодо пріоритетів розвитку наукової та 
інноваційної діяльності; оцінка стану розвитку науки та інноваційної 
діяльності, впровадження моделі сталого розвитку, аналіз та обговорення 
проблемних питань, що їх стримують; узагальнення міжнародного досвіду з 
формування та реалізації державної політики у сферах наукової та інноваційної 
діяльності, її спрямування на впровадження моделі сталого розвитку та 
підготовка пропозицій щодо використання такого досвіду в Україні; аналіз 
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань наукової 
та інноваційної діяльності, впровадження моделі сталого розвитку; організація, 
проведення громадських консультацій стосовно проектів відповідних актів та 
підготовка рекомендацій із зазначених питань; розгляд пропозицій державних 
органів, вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій, підприємств і 
установ стосовно активізації, в тому числі стимулювання, наукової та 
інноваційної діяльності з метою забезпечення сталого розвитку України.  

Визначено, що інтереси виживання та розвитку, імперативи майбутньої 
глобальної економіки потребують пошуку нових форм організації економічних 
процесів, зорієнтованих на дематеріалізацію виробництва, його 
інтелектуалізацію, інформатизацію та електронізацію, на застосування генної 
інженерії та біотехнології, на використання позаземної енергії.  
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Особлива роль в реалізації еколого-соціально-економічної парадигми 

розвитку відводиться при цьому підтримці громадськості, і, в першу чергу, 

наукової, що полягає в наступному: створенні потенціалу для більш широкого 

доступу до глобальних програм науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт; забезпеченні широкого застосування досягнень науки 

дослідницькими інститутами, університетами, приватним сектором, урядами, 

неурядовими організаціями, а також науковцями і викладачами; створенні 

мереж з центрами наукових досліджень в країнах, що розвиваються, та між 

ними; удосконаленні політики та процесу прийняття рішень на всіх рівнях, 

зокрема, шляхом зміцнення співпраці між науковцями, які займаються 

природничими та суспільними науками, та між науковцями і політичними 

діячами, включаючи невідкладні заходи на всіх рівнях [5, с . 72].  

Забезпечення умов для переходу промисловості України на модель сталого 

розвитку дозволить підвищити її конкурентоспроможність, зміцнити позиції на 

глобальних ринках, що створить базис для підвищення економічної міцності 

держави, вирішення екологічних та соціальних проблем. Нажаль, на 

сьогоднішній день роль національної промисловості в процесах глобалізації є 

поки що мінімальною: практично немає вітчизняних транснаціональних 

компаній, які б працювали на глобальних ринках, в Україні надто мала частина 

дочірніх підприємств світових виробників, низький рівень міжнародних 

коопераційних зв’язків.  

Проте, науково-технічний, виробничий та ресурсний потенціал 

промисловості України дає змогу реалізувати спектр переваг у сфері 

міжнародного економічного співробітництва, зокрема через участь вітчизняних 

підприємств у здійсненні великомасштабних міжнародних проектів, розвиток 

трансферу високих технологій та продажу ліцензій, створення спільних 

підприємств з виробництва продукції, що належить до п’ятого і шостого 

технологічних укладів, та транснаціональних корпорацій, а також участь 

українських фахівців у роботі міжнародних організацій з питань розвитку 

промисловості.  
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Отже, проведені дослідження дозволили зробити висновок, що реалізація 

концепції сталого розвитку повинна відбуватися на таких рівнях: глобальному, 

національному, регіональному; галузевому та на рівні суб’єктів 

господарювання. Це дозволило комплексно підійти до розв’язання екологічних, 

економічних та соціальних проблем. 

Проведений вище аналіз створює переконливі підстави для визначення 

таких умов переходу України на модель сталого розвитку: 1) екологічно 

безпечний розвиток економіки, результатом чого повинно стати досягнення 

вищого рівня добробуту при одночасному розв’язанні ресурсо-екологічних та 

соціальних завдань; 2) відтворення та раціональне використання всіх видів 

ресурсів, запровадження ефективної системи природокористування та охорони 

навколишнього середовища, підтримання екологічної рівноваги, як основи 

збереження довкілля для сучасного та майбутніх поколінь; 3) необхідність 

системної еколого-економічної реструктуризації промисловості, сільського 

господарства, узгодження цілей та заходів розвитку галузей та регіонів, 

окремих підприємств, які є елементами «соціо-еколого-економічної системи» 

країни; 4) співробітництво з міжнародними організаціями з питань сталого 

розвитку та розв’язання ресурсо-екологічних проблем на основі інноваційного 

розвитку економіки, запровадження в практику господарювання найкращого 

досвіду та передових науково-технічних та соціально-економічних досягнень; 

5) утвердження в суспільстві принципів соціальної справедливості, подолання 

соціальних проблем та стабілізація на цій основі демографічної ситуації в 

країні, зниження захворюваності та збільшення тривалості життя людини. 

Висновки. У процесі дослідження встановлено, що проблему забезпечення 

сталого розвитку промислових підприємств необхідно вирішувати з 

урахуванням стану біологічних, географічних, економічних та соціальних 

об’єктів певної країни (території, галузі, підприємства), а також сукупності 

факторів і умов зовнішнього середовища. Вирішення глобальних проблем не 

можливе без узгодження дій та стратегій розвитку на всіх рівнях – від рівня 

світової спільноти, в цілому, і рівня окремих країн до рівня промисловості та 
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конкретних підприємств. Результатом системного вирішення економічних, 

екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях і буде забезпечення сталого 

розвитку.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

У  статті розглядаються  сучасні тенденції  розвитку інтернет-торгівлі. 
Проаналізовано позитивні та негативні  сторони інтернет-торгівлі. Оцінено 
позиції України у сфері інтернет-торгівлі. З’ясовано основні проблеми 
розвитку інтернет-торгівлі в Україні.  
Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, просування 
продукту в мережі Інтернет. 

Актуальність теми. Нині розвинені країни світу перебувають на етапі 
переходу до інформаційного суспільства, у становленні якого вагому роль 
відіграє інформатизація. Електронна торгівля, за визначенням ОЕСР, це 
сукупність операцій купівлі і продажу матеріальних товарів або послуг, що 
здійснюються використання засобів комп'ютерної та телекомунікаційної 
техніки. Використання сучасних інформаційних технологій у бізнесі формує 
нові вектори розвитку глобальної економічної системи, що, як наслідок, 
призводить до виникнення Інтернет-економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку електронної 
комерції в Україні привертають увагу науковців. Сучасні тенденції розвитку 
інформаційних технологій та їх запровадження в економічне життя суспільства 
досліджувалися у працях: М. Макарової, Н. Меджибовської, В. Плескач, 
І. Успенського, О. Чубукової. Незважаючи на значні здобутки вчених у 
вивченні зазначених питань, низка організаційно-методичних проблем розвитку 
електронної торгівлі потребує подальших наукових досліджень. 
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Метою роботи є висвітлення сучасних тенденцій розвитку електронної 

торгівлі в Україні та пошук можливостей її розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Мережа Інтернет дає можливість 

підприємствам вийти на світовий ринок, розширює канали збуту, а також 

поєднує виробників (постачальників) й покупців. Нині ринок Інтернет-торгівлі 

розвивається бурхливими темпами. Беззаперечним лідером у цій сфері є США, 

Німеччина, Велика Британія. В Україні станом на 2005 р. кількість абонентів 

Інтернет становила 5,6 млн користувачів, а у 2016 р. – 19,6 млн, що більше у 3,5 

рази. З них, кількість з наданням широкосмугового доступу становила 13,6 млн 

(фіксованого – 4,9 млн, безпровідного – 8,7 млн). Разом з тим, рівень охоплення 

мережею Інтернет досі не досягає позначки у 50 %. Зокрема, станом на 2016 р. 

лише 44,1% населення було забезпечено доступом до мережі. Для порівняння у 

Великій Британії цей показник становить 92,6 %, США - 88,5 %, Канаді –                

88,5 %, Франції – 86,4 %, Південній Кореї – 85,7 %, Польщі – 72,4 %. Основна 

кількість Інтернет-користувачів в Україні географічно розташована у м. Києві 

та Київській обл. (23,7 %) [1]. 

Протягом останнього десятиліття основою розвитку ринків багатьох країн 

світу і одним із голових факторів їх розширення стала всесвітня мережа 

Інтернет. Нові технологічні впровадження вплинули і на сферу торгівлі. Так, в 

економіці активно почали застосовуватися новітні технології ведення бізнесу, 

більш ефективні, з мінімальними витратами, які швидко приносять прибуток. 

Це сприяло появі і бурхливому розвитку електронної комерції (е-комерції).  

Підприємці та споживачі прагнуть максимально використовувати 

можливості Інтернету, зокрема застосовувати всесвітню мережу як засіб обміну 

товарами і послугами завдяки її високій швидкості передачі інформації, що 

сприяє виникненню сучасних бізнес-структур, які за допомогою інформаційної 

мережі встановлюють партнерські відносини і здійснюють свою діяльність у 

будь-якій точці земної кулі. Таким чином, розрахунки через мережу Інтернет 

розвиваються з дивовижною швидкістю і все більшого значення набуває 

електронна комерція [1, с. 80].  
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Під електронною торгівлею розуміються будь-які форми ділових угод, при 
яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість фізичного 
обміну чи безпосереднього фізичного контакту і в результаті якого право 
власності чи право користування товаром або послугою передається від однієї 
особи іншій [1, с. 61]. Іншими словами, електронна торгівля – це продаж 
товарів, при якому організація попиту на товар здійснюється через Інтернет. 
При цьому спосіб оплати не має значення: розрахунки за покупку можуть 
здійснюватися навіть готівкою. 

Основними перевагами електронної торгівлі є: оперативність отримання 
інформації, особливо при міжнародних операціях; зниження невиробничих 
витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат пов’язаних з сервісним 
обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів); скорочення 
циклу виробництва та продажі, оскільки відпадає потреба повторного 
підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні 
інформації; значно знижуються затрати пов’язані з обміном інформацією, за 
рахунок використання більш дешевих засобів телекомунікації; доступність та 
прозорість інформації.  

Сфера електронної торгівлі в Україні на сьогодні знаходиться на етапі 
стрімкого розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох Інтернет-магазинів в 
українському сегменті мережі. Цьому сприяє значне збільшення користувачів 
Інтернет, адже кількість осіб, які мають доступ до мережі, є надзвичайно 
великою. Наприклад, у першій половині поточного 2016 року кількість 
Інтернет-користувачів в Україні склала майже 5,5 млн осіб. А це на 20 % 
більше, ніж за аналогічний період минулого року [4].  
Інтернет-торгівля виходить в лідери української економіки за темпами 
зростання. Обсяг ринку Інтернет-торгівлі в Україні за минулий рік склав 1,59 
мільярдів доларів, майже втричі перевищивши показники чотирирічної 
давності. Тільки за 2015 рік обсяг ринку збільшився на 45 % . А середні річні 
витрати одного Інтернет-покупця становлять 714 доларів. Загальна кількість 
поштових посилок у 2016 році склала 45,3 млн і у порівнянні з минулим роком 
збільшилась на 59,16 % [2].  
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З початку поточного року в Україні зареєстровано 1508 суб’єктів 
господарювання, які відмітили роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами 
поштового замовлення чи через Інтернет, основним видом своєї діяльності, з 
них 94 юридичних і 1414 фізичних осіб-підприємців. При цьому, протягом 
минулого року в Україні зареєстровано 1075 суб’єктів господарювання з таким 
видом діяльності [6].  

Проте ці цифри відображають лише зареєстрованих суб’єктів 
господарювання. Частка нелегально працюючих в Інтернеті набагато більша. 
До таких можна віднести Інтернет-магазини у соціальних мережах, які не 
реєструються як суб’єкти господарювання, і відповідно не сплачують податки. 
Ухиляються від сплати податків не тільки незареєстровані підприємці. 
Більшість намагаються різними способами мінімізувати суму сплати податків, 
працюючи за спрощеною формою оподаткування: суб’єкт підприємницької 
діяльності - фізична особа. Податкові збори для них, залежно від обороту 
компанії, становлять до 20 % мінімальної зарплати, тоді як юридичні особи 
платять 19 % податку від загального прибутку. Суми податків різняться в сотні 
разів, що допомагає Інтернет-магазинам зберігати низькі ціни та високу 
прибутковість бізнесу. Тому українська онлайн-комерція знаходиться в 
основному в тіні.  

Зростання ринку е-комерції – тенденція загальносвітова. Проте, є й 
внутрішні причини зростання віртуальних продажів в Україні, а саме: вільний 
доступ до мережі Інтернет і швидкий розвиток служб доставки. Продавець у 
мережі не несе витрат на оренду приміщення, організацію вітрини, штат 
продавців. Це дозволяє Інтернет-торговцям продавати товари на 15-20 % 
дешевше за звичайні магазини. 

Ринок електронної комерції щоденно зростає, однак більшість 
користувачів Інтернету ще все-таки з побоюванням ставляться до покупки 
онлайн, адже вважають, що існує ризик отримання неякісної продукції. А 
решта споживачів, які користувалися послугами е-комерції, здійснюють це 
вкрай рідко,щоб уникнути шахрайства з боку продавців. І лише невелика частка 
регулярно здійснює покупки в мережі.  
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Основними факторами, які відштовхують від здійснення покупок онлайн, 

для українських споживачів є: сумнівна репутація онлайн-продавця, 

неможливість побачити і протестувати товар до здійснення покупки чи 

замовлення, невпевненість у порядності та надійності онлайн-продавця, 

невпевненість в тому, що оплачений товар доставлять в належному 

(непошкодженому) стані, низький рівень обслуговування. 

Головним недоліком електронної торгівлі є те, що договірні відносини, які 

виникають при покупці товарів та отриманні послуг в Інтернеті, та правова база 

електронного бізнесу залишаються не врегульованими.  

Перспективним напрямком цього бізнесу є підключення до Інтернет-

торгівлі великих супермаркетів. Їх клієнти зможуть замовляти продукти через 

Інтернет і забирати покупки в магазині, не залишаючи автомобіля. Цікавим 

напрямом є також продаж техніки в кредит через Інтернет-магазини. Ця 

технологія в Україні набирає обертів, а подальший розвиток Інтернет-торгівлі 

все більше сприятиме цьому.  

Але більша частина споживачів не мають банківської картки, за 

допомогою якої можна здійснювати розрахунок в Інтернеті. Однак не 

дивлячись на це, спостерігатиметься немале зростання ринку електронної 

комерції. Щороку ринок зростає приблизно на 50 %, і тенденція повинна 

зберегтися як мінімум на найближчі 5 років. Інвестори все охочіше вкладають в 

Інтернет-ринок, а користувачі, які таки зважилися на одну покупку онлайн, 

досить часто розширюють свої можливості отримання такої послуги.  

Аналіз сучасних тенденцій розвитку електронної комерції в Україні 

показав, що процеси комп’ютеризації та інтернетизації дали поштовх для 

ведення бізнесу через Інтернет. Правові та законодавчі засади перебувають на 

стадії вдосконалення. Стримуючими факторами розповсюдження е-комерції є 

недостатність необхідних засобів платежу у покупця, недовіра до онлайн-

покупок. Однак не дивлячись на існуючі проблеми, динаміка розвитку е-

комерції демонструє позитивні результати. З боку держави необхідне 

стимулювання розвитку інфраструктури мережі, адже раціональне 
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використання мережі у торгівлі спростить бізнес-діяльність для підприємств 

будь-якого розміру і можливість їх виходу на міжнародні ринки, поглибить 

інтеграцію української економіки у світове господарство, знизить витрати на 

забезпечення обігу готівкових коштів. 

До стимулів придбання товарів онлайн можна віднести нижчий рівень цін, 

позитивні коментарі про магазин або поради друзів, швидка або безкоштовна 

доставка. Щодо структури онлайн-покупок, то найбільшу частку займає 

комп’ютерна та побутова техніка, мобільні телефони, оргтехніка та 

мультимедіа. Найбільшим оборотом серед Інтернет-магазинів у сфері 

електроніки, побутової техніки характеризується магазин “Rozetka” (297 млн 

дол. США), “Алло” (79,5 млн дол. США), “Fotos” (49,5 млн дол. США), 

“Фокстрот” (49,5 млн дол. США), “Comfy” (27,7 млн дол. США). Серед 

магазинів, які спеціалізуються на продажі одягу та взуття найбільшу частку за 

обсягом річного обороту займають “Bon Prix” (33,7 млн дол. США), “Le 

Boutique” (29,5 млн дол. США), “Modnakasta” (24,4 млн дол. США), “Lamoda” 

(8,1 млн дол. США) [2]. За різноманітністю асортименту й цінами Інтернет-

магазини формують серйозну конкуренцію стандартним магазинам і навіть 

торговельним мережам. Це зумовлено, перш за все, тим, що витрати на 

відкриття Інтернет-магазину значно нижчими, порівняно зі звичайним 

магазином. До основних трендів розвитку Інтернет-торгівлі слід віднести: 

масовий перехід покупця з офлайну в онлайн; розвиток email-маркетингу; 

зростання частки мобільних трансакцій (26 % користувачів Інтернету робили 

покупки через планшет чи смартфон); замовлення послуг в Інтернеті 

(Booking.com, AirBnB); здійснення електронних публічних закупівель 

(ProZorro). У 2015 р. зросла кількість користувачів, які купували товари на 

зарубіжних сайтах. За даними MasterCard, найбільша кількість покупок була 

здійснена на китайському маркетплейсі Аliexpress (47 %), Amazon, Ebay, Prom 

[6].  

На електронну торгівлю в Україні негативно впливає низька 

платоспроможність населення, слабкий розвиток системи електронних 
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розрахунків та втручання з боку держорганів. Але, незважаючи на ці фактори, 

ринок інтернет-торгівлі буде розвиватися. Це обумовлено зручністю подібної 

торгівлі. Тому споживачі незабаром відчують всі неоціненні переваги покупок 

через Інтернет і почнуть активніше користуватися послугою. 

Висновок. Існують безліч механізмів  подальшого розвитку інтернет-

торгівлі в сучасних умовах. Важливим завданням власників інтернет-магазинів 

має стати завоювання довіри населення України шляхом ведення чесного 

бізнесу та забезпечення конкурентоспроможних цін на товари та послуги, які 

реалізуються через мережу Інтернет. 
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У статті доведено, що ефективна інноваційна діяльність забезпечує 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на  міжнародному ринку, 

створення нових робочих місць, додану вартість вироблених товарів із 

використанням новітніх досягнень. Проаналізовано основні шляхи 

фінансування інноваційної діяльності на підприємстві. Розглянуто світовий 

досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств у різних країнах 

світу. 

Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал підприємства, фінансування, 

державне стимулювання, світовий досвід. 

Актуальність теми. Інноваційна діяльність у всьому цивілізованому світі 

(Європі, США, Японії) вважається ключовою для добробуту країни та її сталого 

економічного розвитку. Ефективна інноваційна діяльність – це завжди 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку, створення нових 

робочих місць, додана вартість вироблених товарів із використанням новітніх 

досягнень. Не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на 

інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що 

саме інноваційні моделі здатні не лише забезпечити високі показники 

економічного зростання, але й вирішити певні соціальні проблеми, забезпечити 

в цілому конкурентоспроможність національної економіки.  

Така проблематика висвітлювалася, переважно, в працях зарубіжних 

авторів: Й. Шумпетера, Р. Лукаса, Р. Харрода, Д. Кларка. В Україні 

дослідження в цій сфері проводять Г. Андрощук, Ю. Бажал, В. Борейко,                

С. Онишко, Т. Печерська, М. Корінько, С. Шумська та інші. 
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Метою статті є аналіз світового досвіду фінансування інноваційної 

діяльності підприємств розвинутих країн. 

Виклад основного матеріалу. Ситуація з розвитком інновацій в Україні є 

досить складною, а ще більше її поглибила фінансова криза. За наявності в 

країні значних фундаментальних і технологічних доробок відбувається 

зниження активності інноваційної діяльності, пов’язаної передусім із браком 

інвестицій. Для залучення інвестицій у інноваційну сферу перш за все 

необхідно створити потрібні умови, а саме на законодавчому рівні захистити 

права на інтелектуальну власність інноваційних проектів, змінити податкову і 

амортизаційну політику, спрямувати її на реалізацію інноваційних заходів [1]. 

Усе це частково передбачено в чинному законодавстві, але, на жаль, реальної 

дії не має. 

Принципи організації фінансування повинні бути орієнтовані на 

множинність джерел фінансування й припускати швидке й ефективне 

впровадження інновацій з їх комерціалізацією, що забезпечує зростання 

фінансової віддачі від інноваційної діяльності. 

Джерелами фінансування інноваційної діяльності згідно ст. 18 Закону 

України «Про інноваційну діяльність» можуть бути: кошти Державного 

бюджету України, кошти місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих 

державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні 

чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-

яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством 

України. Усі суб’єкти інноваційної діяльності беруть участь у господарському 

процесі та певною мірою сприяють інноваційному розвитку підприємства. 

За видами власності джерела фінансування поділяються на: 

- державні інвестиційні ресурси (бюджетні кошти, кошти позабюджетних 

фондів, державні позики, пакети акцій, майно державної власності); 

- інвестиційні, у тому числі фінансові ресурси господарюючих суб'єктів, а 

також громадських організацій, фізичних осіб і т. д. 
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Ще інвестиційні ресурси колективних інвесторів, у тому числі страхових 

компаній, інвестиційних фондів і компаній, недержавних пенсійних фондів. 

Сюди ж належать власні кошти підприємств, а також кредитні ресурси 

комерційних банків, інших кредитних організацій та спеціально уповноважених 

урядом інвестиційних банків. 

На рівні держави джерелами фінансування є: 

- власні кошти бюджетів і позабюджетних фондів; 

- залучені кошти державної кредитно-банківської й страхової систем; 

- позикові кошти у вигляді зовнішнього (міжнародних позик) і 

внутрішнього боргу держави (державних облігаційних та інших позик). 

На рівні підприємства джерелами фінансування є: 

- власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, страхові 

відшкодування, нематеріальні активи, тимчасово вільні основні та оборотні 

кошти); 

- залучені кошти, отримані від продажу акцій, а також внески, цільові 

надходження та ін.; 

- позикові кошти у вигляді бюджетних, банківських і комерційних 

кредитів. 

Важливим фінансовим джерелом різних форм інноваційної діяльності є 

бюджетні асигнування, за рахунок яких виконуються цільові комплексні 

програми, пріоритетні державні проекти. 

В  сучасних умовах скорочується державне фінансування та банківське 

кредитування підприємств на потреби їх технічного переоснащення, 

модернізацію технологій, впровадження продуктових інновацій. Банки 

скорочують обсяги кредитування підприємств, перш за все довгострокового, 

через нестабільність економічної ситуації та великі фінансові ризики. 

Підприємства також не мають достатньо власних коштів для інноваційного 

розвитку. Отже, потрібно і доцільно розглядати можливості застосування 

Найбільш вагому роль у фінансуванні інноваційних процесів українських 

підприємств відіграють власні кошти, а роль коштів державного бюджету на 
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інноваційну діяльність є менш вагомою у структурі інших джерел 

фінансування. В останні два роки фінансування інноваційної діяльності в 

Україні зменшилося, і це можна пояснити впливом світової економічної кризи, 

однак є багато інших факторів, які мають значний вплив. 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності є одним з найважливіших 

чинників стимулювання її розвитку. З метою вирішення проблеми пошуку 

фінансових ресурсів для інноваційного розвитку доцільно використовувати 

досвід розвинених країн світу. 

Лідерами у фінансування інноваційної діяльності є Швеція – 3,82 %, 

Фінляндія – 3,5 %, Японія – 3,15 %, США – 2,59 %, Німеччина – 2,51 %, 

Австрія – 2,45 %, Данія – 2,13 % від ВВП [5]. Аналіз фінансування в цих 

країнах свідчить про загальну тенденцію зростання ролі держави в даному 

процесі. 

Дослідження особливостей фінансування інноваційної діяльності західних 

країн показало, що доволі активну роль в інноваційній діяльності відіграють 

саме державні органи влади через створені ефективні державні, економічні та 

адміністративні механізми підтримки інновацій. У світовій практиці у зв’язку із 

підвищенням ролі держави у фінансуванні інновацій спостерігається 

підвищення наукомісткості продукції, яка становить в країнах ЄС 35 %, США – 

25 %, Японії – 11 %, Сінгапурі – 7 %, Кореї – 4,5 %, Китаї – 2 %, Росії –              

0,13 %, тоді як в Україні – лише 0,05 % від ВВП [2]. 

Існують різні методи державного стимулювання інноваційної діяльності, 

які загалом поділяють на прямі та опосередковані. Прямі методи стимулювання 

фінансування інноваційної діяльності переважно передбачають бюджетне 

фінансування, кредитування, державні замовлення, субсидії, гранти. Непрямі 

методи стимулювання фінансування інноваційної діяльності, як правило, 

передбачають податкове стимулювання. яке проявляється у формі податкових 

кредитів, удосконаленні законодавства, покращенні інноваційної 

інфраструктури тощо. При цьому гранти, субсидії орієнтовані на конкретні 

проекти, які мають потенційно високу соціальну віддачу. Податкові кредити та 
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пільги, своєю чергою, надають можливість зменшити граничну вартість 

інноваційних проектів. Сьогодні в світі спостерігається поступове зростання 

непрямих методів стимулювання інноваційної діяльності через податкові 

пільги. Кожна країна самостійно обирає співвідношення між використанням 

прямих та опосередкованих форм підтримки інноваційної діяльності, 

переважно віддаючи перевагу одній з них. До того ж для всіх країн однаково 

принциповими є такі два принципи: 1) фіскальні преференції не повинні бути 

дискримінаційними, мати прозорі критерії та процедуру отримання, не 

надавати штучно конкурентних переваг окремим підприємствам і бути 

інструментом загальної дії, тобто стимулювати усі підприємства інвестувати у 

власний інноваційний потенціал; 2) надання адресної допомоги окремим 

підприємствам, чиї проекти можуть мати виняткове значення для економіки чи 

безпеки країни, має відбуватись лише неподатковим шляхом (державне 

замовлення, кредити, гранти, прямі інвестиції, фінансові гарантії) - і при цьому, 

на основі реалізації програмно-цільового методу [8]. 

 Велику роль серед непрямих методів державного стимулювання 

фінансування інноваційної діяльності відіграє саме податкове стимулювання. 

Податкові кредити активно використовуються урядами 11 країн ОЕСР. 

Зокрема, у Франції діє податковий кредит у розмірі 30 % від перших 100 млн. 

євро, вкладених у НДДКР. Крім того, передбачена й підвищена величина 

податкового кредиту у розмірі 50 % для молодих французьких компаній, які 

вперше здійснили фінансування НДДКР [2]. Загальна мета інноваційної 

політики Франції – збільшення підтримки НДДКР. При цьому у Франції 

особлива увага приділяється трьом пріоритетам: зміцнення стимулів для 

приватного сектору; узгодження взаємодії між ключовими суб’єктами 

інноваційного процесу в конкурентних кластерах; підтримка 

конкурентоспроможності малих та середніх підприємств.  

Отже, досвід розвинених країн, які є лідерами на світовому ринку, показав, 

що для стимулювання інноваційної діяльності та збільшення обсягів 

фінансового забезпечення необхідна активна участь державних органів влади у 
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цьому процесі. Для вітчизняних підприємств доволі актуальним буде й активне 

використання податкового кредиту. Важливим також є активний розвиток 

венчурного фінансування, що створить можливості залучення іноземних 

інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. З цією метою доцільно 

привести у відповідність їх із європейськими нормами законодавства, яке 

регулює питання венчурного фінансування. 

 Висновки. На основі дослідження світових тенденцій фінансування 

інноваційної діяльності визначено, що для стимулювання інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств доволі важливим є створення державного 

стимулювання із використанням світового досвіду, зокрема: активна підтримка 

стратегічно важливих, інноваційно-активних підприємств; удосконалення 

законодавства, яке регулює інноваційну діяльність;  удосконалення 

інноваційної структури за рахунок створення інноваційних центрів, 

консультаційних центрів, інноваційних банків тощо; активне впровадження 

венчурного фінансування. 
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ХАРАКТЕРИТИСКА ЕКОНОМІЧНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ 

ОПЕРАЦІЙНИМ ЦИКЛОМ ТА ПРИБУТКОМ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто внутрішні та зовнішні джерела інформації; 

конкретизовано систему бюджетів, яку пропонується створювати для 

внутрішнього контролю за використанням прибутку підприємств. Визначено 

структуру форм оперативної звітності керівників центрів відповідальності 

для вдосконалення контролю над використанням прибутку, а також етапи 

розробки системи алгоритмів реагування на результати відхилень фактичних 

значень прибутку від передбачених. 

Ключові слова: використання прибутку, внутрішні джерела інформації, 

зовнішні джерела інформації, центри відповідальності, контролінг, об’єкти 

контролю, організаційна система контролю, бюджетування. 

Одним з найбільш складних питань в процесі формування механізму 

внутрішнього контролю використання прибутку торговельних підприємств є 

побудова необхідної інформаційної системи цього контролю (або його 

інформаційного забезпечення). Фахівці з контролінгу досить широко трактують 

поняття інформаційного забезпечення контролю, включаючи до нього склад 

необхідних інформаційних даних, систему організації інформаційних потоків та 

деякі інші складові. Як найбільш характерне можна привести визначення 

інформаційної системи, що запропоноване Т. Н. Бабіч та Е. Н. Кузьбожевим: 

«Інформаційне забезпечення включає»:  

- структуру інформації та закономірності її перетворення, тобто правила 

побудови показників, документів; 

- склад інформації; 
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- характеристики руху інформації, тобто кількісні оцінки потоків 

інформації (обсяг, інтенсивність), визначення маршруту руху документів, 

побудова схем документообігу; 

- характеристики функціонування джерел інформації у часі; 

- характеристики якості інформації, тобто систему кількісних оцінок 

корисності, значимості, повноти, своєчасності, достовірності та інших якостей 

інформації [1, с.101]. 

В цілому, погоджуючись з даним підходом, ми вважаємо, що найбільш 

складним елементом інформаційної системи внутрішнього контролю 

використання прибутку виступає його інформаційна база, тобто склад 

показників, що мають використовуватись в процесі здійснення цього контролю 

на торговельних підприємствах. 

За джерелами інформації ці показники мають бути розподілені на зовнішні 

та внутрішні. Склад цих показників має характеризувати не тільки 

використання прибутку за розглянутою системою показників, що 

контролюються, а й визначати основні фактори, що впливають на цей процес на 

конкретному торговельному підприємстві. 

До внутрішніх джерел інформації, що мають бути задіяні в процесі 

побудови інформаційної системи внутрішнього контролю використання 

прибутку торговельних підприємств пропонуємо віднести: 

1. Внутрішні нормативні акти торговельного підприємства, що 

регулюють використання його прибутку. 

2. Показники плану розподілу прибутку і його використання у різних 

видах діяльності торговельного підприємства. 

3. Первинні облікові документи, що пов’язані із використанням прибутку. 

4. Дані бухгалтерської звітності торговельного підприємства. 

5. Дані статистичної звітності торговельного підприємства. 

6. Дані оперативної звітності окремих центрів відповідальності 

торговельного підприємства. 
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До зовнішніх джерел інформації, що мають бути задіяні в процесі 

побудови інформаційної системи внутрішнього контролю використання 

прибутку торговельних підприємств пропонуємо віднести: 

1. Регуляторно-правові акти державних органів влади, що регламентують 

порядок використання прибутку підприємств. 

2. Дані державних статистичних органів, що характеризують фактори, які 

впливають на використання прибутку підприємств. 

3. Інші зовнішні джерела інформації, що характеризують умови 

використання прибутку підприємств (комерційні банки, біржі тощо). 

Конкретна система показників за кожним із джерел інформації має 

визначатись торговельним підприємством з урахуванням визначених напрямів 

розподілу і використання його прибутку. 

Головним інструментом внутрішнього контролю використання прибутку 

торговельного підприємства за методологічною концепцією системи 

контролінгу виступає бюджетування. Технологія бюджетування передбачає 

розробку окремих видів бюджетів, які доводяться до окремих центрів 

відповідальності або інших структурних підрозділів підприємства. 

Види бюджетів, що використовуються на підприємствах реального сектору 

економіки (в тому числі і на підприємствах торгівлі), широко розглядаються в 

сучасній літературі з планування господарської діяльності , фінансового 

менеджменту, контролінгу тощо [2, с.113-119; 3, с.43-44; 4, с.40-42; 5,                

с.220-221; 6, с. 455-456; 7, с.322-323; 8, с.108; 9, с.186-187]. 

Однак особливості визначеного нами об’єкту внутрішнього контролю 

(а саме – використання прибутку торговельного підприємства) потребують 

певної конкретизації системи бюджетів. 

Перш за все, таку конкретизацію бюджетів пропонується проводити в 

розрізі окремих з визначених об’єктів внутрішнього контролю використання 

прибутку торговельних підприємств. По кожному з цих об’єктів пропонується 

складати наступні види бюджетів: 
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1) податковий платіжний календар – для обов’язкових платежів з прибутку 

у бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди; 

2) платіжний календар погашення фінансових вимог партнерів 

підприємства  - для документування обсягу прибутку, що спрямований на 

задоволення фінансових вимог партнерів підприємства з господарської 

діяльності; 

3) бюджет преміювання працівників підприємства за рахунок прибутку – 

для документування прибутку, що спрямований на матеріальне стимулювання 

персоналу; 

4) бюджет фінансування соціального розвитку трудового колективу 

підприємства. Бюджети фінансування окремих проектів соціального розвитку 

трудового колективу - для документування прибутку, що спрямований на 

соціальний розвиток трудового колективу; 

5) календар дивідендних виплат (виплат процентів на вкладений капітал) 

власникам підприємства - для документування прибутку, що спрямований на 

задоволення поточних потреб власників підприємства; 

6) бюджет фінансування окремих благодійницьких та спонсорських 

заходів; 

7) для документування прибутку, що спрямований на формування 

резервного капіталу підприємства; 

8) календар спрямування розподіленого прибутку до резервного капіталу 

підприємства - для документування прибутку, що спрямований на формування 

резервного капіталу підприємства; 

9) капітальний бюджет з інвестиційної діяльності підприємства, в цілому.  

Капітальні бюджети по окремих інвестиційних проектах підприємства - 

для документування прибутку, що спрямований на формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

 Розглядаючи запропоновану систему бюджетів, що мають складатись в 

процесі здійснення контролю використання прибутку торговельних 

підприємств, можна побачити, що переважна їх більшість носить постійний 
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характер, тобто слугують засобом контролю на протязі всього планового 

періоду. Але окремі з цих бюджетів складаються для проведення лише разових 

виплат розподіленого прибутку – календар дивідендних виплат (виплат 

процентів на вкладений капітал) власникам підприємства; бюджет преміювання 

працівників підприємства за рахунок прибутку. Такі бюджети, що спрямовані 

на разове використання коштів розподіленого прибутку можуть 

оформлюватись у вигляді розпоряджень керівництва торговельного 

підприємства. 

За сучасною методологією розробки бюджетів вони можуть складатись як 

статичні (незмінні на протязі планового періоду), так і гнучкі (по яких 

використання коштів бюджету поставлено в залежність від визначеного 

результативного показника їх спрямування). В запропонованій системі 

бюджетів, що мають складатись в процесі здійснення контролю використання 

прибутку торговельних підприємств, як гнучкі пропонується складати 

капітальні бюджети фінансування соціального розвитку трудового колективу 

підприємства в цілому і в розрізі окремих проектів соціального розвитку. 

Результати внутрішнього контролю використання прибутку в процесі 

реалізації окремих видів бюджетів торговельного підприємства потребують 

узагальнення у певних формах звітності. Крім передбачених нормативними 

актами форм бухгалтерської і статистичної звітності, в процесі здійснення 

цього контролю значна увага має бути приділена впровадженню на 

підприємстві форм оперативної звітності керівників центрів відповідальності 

(або інших структурних підрозділів підприємства) про хід реалізації бюджетів. 

Такі форми оперативної звітності мають носити уніфікований характер і 

складатись з періодичністю один раз на місяць. За нашою пропозицією така 

форма оперативної звітності керівників центрів відповідальності (структурних 

підрозділів) має містити: 

- планову суму прибутку, що передбачена до використання в періоді, що 

розглядається і з початку року; 
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- фактичну суму використаного прибутку в періоді, що розглядається з 

початку року; 

- розмір відхилень фактичної суми використаного прибутку від 

передбаченого у періоді, що розглядається із початку року; 

- причини (фактори), що обумовили відхилення фактичної суми 

використаного прибутку від передбаченого у періоді, що розглядається; 

- пропозиції щодо можливої нормалізації використання прибутку у 

наступному періоді. 

Перші три розділи звіту бажано представляти у табличній формі або у 

вигляді графіку (якщо витрачання прибутку здійснюється нерівномірно) по 

окремих питаннях, декадах звітного місяця. Склад причин (факторів), що 

обумовлюють відхилення фактичної суми використаного прибутку від 

передбаченого, бажано формалізувати по кожному з видів бюджетів. 

Результати оперативної звітності з реалізації бюджетів потребують 

подальшого узагальнення по укрупнених напрямах використання прибутку і по 

підприємству в цілому. 

Заключним етапом формування механізму внутрішнього контролю за 

використанням прибутку торговельних підприємств є розробка системи 

алгоритмів реагування на результати відхилень фактичних його знань від 

передбачених. Основу таких алгоритмів управлінських дій, на нашу думку, 

можуть становити: 

- депреміювання працівників, що порушують встановлені нормативними 

актами терміни перерахування коштів прибутку до бюджету, позабюджетних 

фондів тощо; 

- прискорення реалізації передбачених інвестиційних проектів та 

соціальних заходів; 

- перерозподіл прибутку, що призначений до використання по окремих 

напрямах; 

- використання резервного капіталу з метою нормалізації господарської 

діяльності торговельного підприємства. 
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Розглядаючи питання внутрішнього контролю за використанням прибутку 
торговельних підприємств, певну увагу необхідно приділити оцінці його 
результативності. Традиційний підхід до такої оцінки на основі співставлення 
результатів і обсягів витрачених ресурсів не може бути використаний 
щонайменше з двох причин. 

По-перше, обсягом ресурсів, що витрачаються по об’єкту управління, що 
розглядається виступає сума використаного прибутку. економія цієї суми не 
може розглядатись як позитивний ефект, бо така економія буде стримувати 
економічний та соціальний розвиток торговельного підприємства. Навпаки, 
будь-яке невикористання розподіленого прибутку має розцінюватись як 
недоліки процесу управління прибутком.  

По-друге, досягнення того чи іншого результату господарської діяльності 
не можна розглядати виключно як наслідок використання прибутку (навіть у 
тому випадку, коли обсяг цього використання повністю відповідає розподіленій 
сумі прибутку). Це обумовлено тим, що прибуток підприємства виступає лише 
одним з елементів фінансових ресурсів, які були задіяні у досягненні того чи 
іншого результату його господарської діяльності – виокремити прибуток 
загальній сумі використаних для цього фінансових ресурсів досить складно. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, що оцінка результативності внутрішнього 
контролю за використанням прибутку торговельних підприємств має 

здійснюватись на основі співставлення фактичної і передбаченої суми його 
використання в цілому і по окремих напрямах його розподілу. Інструментом 
такої оцінки можуть виступати коефіцієнти оцінки використання прибутку. 
Відмічено, що за сучасною методологією розробки бюджетів вони можуть 
складатись як статичні (незмінні на протязі планового періоду), так і гнучкі (по 

яких використання коштів бюджету поставлено в залежність від визначеного 
результативного показника їх спрямування). В запропонованій системі 
бюджетів, що мають складатись в процесі здійснення контролю використання 
прибутку торговельних підприємств, як гнучкі пропонується складати 
капітальні бюджети фінансування соціального розвитку трудового колективу 
підприємства в цілому і в розрізі окремих проектів соціального розвитку. 
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МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК – 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

У цій статті порушено основні питання та проблеми стосовно розвитку 

сучасного маркетингу: його визначення, історія, вплив на людину, дійові 

механізми та приклади вдалих проектів. 

Ключові слова: товар, реклама, маркетинг, успіх, конкурентоспроможність. 

У стародавні часи, за відсутності альтернатив, ремісників знали в обличчя 

на досить великій території. Під час промислової революції у другій половині 

XVIII-ХІХ ст. людство освоїло машинне фабрично-заводське виробництво, що 

наповнило ринок дешевими товарами та, відповідно, збільшила конкуренцію. 

Уже з середини ХХ ст. проблеми підприємства були вже не в області 

виробництва, а в області збуту. Сьогодення диктує нові правила збуту, досить 

важко знайти покупця просто відкривши лавку з вивіскою «У Степана». 

Залишатись конкурентоспроможними сьогоденним підприємствам допомагає 

маркетинг. 

Існує декілька десятків визначень маркетингу. Один із засновників 

сучасної теорії маркетингу Філліп Котлер дає таке визначення: маркетинг – вид 

людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін. 

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так: маркетинг – 

процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та 

реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб 

та організацій. Л. А. Мороз пропонує таке визначення: маркетинг – діяльність, 

спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через 

максимальне задоволення потреб споживачів. 

Роль маркетингу у сучасній ринковій економіці важко переоцінити. З 

погляду макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих 
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споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки 

прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності 

маркетингової інформації про розміщення ресурсів. 

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють 

пристосуванню підприємства до вимог ринку. Щоб визначити роль маркетингу 

на підприємстві, можна провести аналогію з будовою людського тіла. 

Якщо дослідження та розробки порівняти з людським мозком,технологічне 

виробництво з хребтом, а збут - з тілом, то маркетинг можна назвати 

вітамінами чи гормонами, які проходять через усі ці ділянки, активно 

впливаючи на них та підживлюючи їх енергією. 

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність 

виграє і споживач — завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, 

розширенню асортименту й доступності товарів,підвищенню їх якості, 

розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо [2]. 

Як було сказано вище, щоб залишатись «на плаву» у сучасному світі 

потрібно шукати нові шляхи для виділення, щоб товар міцно засідав у підкірці і 

викликав приємні емоції при нагадуванні. З початку ХХ ст. маркетинг почав 

манірну ходу разом із психологією, використовуючи її знання для підвищення 

продажів [1]. 

Фахівці компанії HubSpot, зібрали 9 принципів, якими керується людина, 

реагуючи на зовнішні подразники і приймаючи рішення. З часом деякі компанії 

досягли блискучого успіху в цих починаннях. Ці принципи лежать в області 

психології, і працюють на рівні несвідомого. Будь-який сучасний 

магазин/підприємство/холдинг, що тільки робить перші кроки або розвиває свій 

успіх, без маркетингу обійтися не може. А сучасний маркетинг, як зазначалося 

вище, тісно пов'язаний з психологією. Наведені нижче принципи були 

сформовані на прикладі інтернет-магазину, так як саме цей вид торгівельного 

майданчика є найперспективнішим у світі технологій. Вони не є 

універсальними, з кожного правила є винятки. Тим не менше, для більшості 

вони застосовні. 
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1. Взаємність. Принцип взаємності був представлений доктором Робертом 
Чалдіні в книзі «Вплив: психологія переконання». Тут все просто: коли хтось 
щось робить для вас, ви хочете зробити щось для нього. Звичайно, наміри обох 
сторін повинні бути щирими і безкорисливими.  

При чому тут маркетинг? У маркетингу принцип взаємності 
використовується практично в чистому вигляді. Безкоштовності і приємності, 
що показують ваше особливе ставлення до клієнта – необов'язково що-небудь 
дороге або взагалі щось, що можна виміряти грошима – сприяють розвитку 
сарафанного радіо і підвищення лояльності. Бонусом, що викликає взаємність, 
може бути експрес-доставка, додаткова дрібниця в замовленні, вітальна 
листівка, консультації на сайті і т. п.  

2. Зобов'язання. Ще один принцип, описаний доктором Чалдіні. Прийняті 
зобов'язання тягнуть за собою повинність. А коли людина відчуває себе 
належним, відмовитися від чого-небудь йому більш складно.  

При чому тут маркетинг? Зобов'язання – хороший спосіб боротьби з 
клієнтами, що «відвалюються». Звичайно, краще виховувати лояльність за 
допомогою вже згаданої взаємності, однак, принцип зобов'язань теж не варто 
скидати з рахунків. Подумайте, чим ви можете залучити клієнта так, щоб він 
відчув себе належним чином (раптовий подарунок, підписка на отримання 
новинок, занесення до «елітної» групи).  

3. Авторитет. Авторитетні особистості існували завжди, і довіри до них 
більше, ніж до усіх іншим. Думка авторитетних людей рідко ставиться під 
сумнів.  

При чому тут маркетинг? Більшість підприємств працює в певній ніші. 
Докладіть зусиль до того, щоб стати авторитетом, експертом у близькій вашому 
магазину темі, і люди самі потягнуться до вас, знаходячи ваші звіти, оцінки, 
огляди і відповіді на питання в пошуковій видачі і на просторах мережі. 
Авторитет конвертується в довіру, а довіра – в дохід.  

4. Стадне почуття. Приєднатися до вже існуючої групи людині простіше, 
ніж зробити що-небудь самостійно. Так, танцпол починає активно 
наповнюватися тоді, коли на ньому вже танцює кілька людей. Стадне почуття 
добре виражається словосполученням «я теж».  
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При чому тут маркетинг? Розміщуйте кнопки і лічильники соціальних 

мереж, дані про кількість покупок товару, відгуків і переглядів сторінок. Дуже 

багато з того, що можна порахувати, володіє здатністю пробуджувати стадне 

почуття.  

5. Прихильність. Ще один принцип, помічений Чалдіні. Коли людині щось 

подобається, він відчуває прихильність, і це обумовлює більш високу 

ймовірність звернення до об'єкту своєї прихильності.  

При чому тут маркетинг? Все просто: орієнтуючись на свою цільову 

аудиторію, створюйте навколо свого інтернет-магазину той самий імідж, який 

припаде їй до душі. Не намагайтеся сподобатися всім, працюйте тільки з тими 

людьми, які дійсно можуть стати вашими лояльними клієнтами. 

6. Дефіцит. Коли пропозиція обмежена, що попит зростає (якщо 

пропонований продукт взагалі хоч якось затребуваний, звичайно). При цьому, 

для отримання максимального ефекту слід позиціонувати дефіцит строго 

певним чином: товару було багато, а зараз залишилося мало, так що 

поспішайте, беріть. Якщо спочатку заявляти про те, що на склад надійшло 

всього нічого одиниць продукту, ефект буде гірше.  

При чому тут маркетинг? Дефіцит – досить потужний інструмент, що 

дозволяє і позбутися від покладів, і, в цілому, збільшити продажі. Поміркуйте, 

які товари у вас не розходяться, як гарячі пиріжки, і спробуйте створити 

навколо них атмосферу дефіциту. 

7. Ілюзія новизни. «Ілюзія новизни» має цікавий ефект. Діє цей принцип 

наступним чином: ви помічаєте якийсь предмет/явище, усвідомлено реєструєте 

даний факт, і потім починаєте помічати цей предмет/явище скрізь. При цьому, 

сам предмет/явище може бути новинкою тільки для вас. Багато хто з молодих 

батьків напевно згадають цікавий факт: як тільки родина готується обзавестися 

дитиною, світ навколо неї наповнюється вагітними жінками. Природно, це не 

означає, що їх стає більше, просто майбутні батьки починають помічати 

вагітних дам. Це й є ефект «ілюзії новизни». 
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При чому тут маркетинг? Щоб використовувати ілюзію новизни, слід 

практикувати мультиканальний маркетинг. Так ви охопите більш широку 

аудиторію, і ті, для кого ваше повідомлення буде чимось новим, почнуть 

помічати його і в інших використовуваних вами каналах. А чим частіше ви 

потрапляєте на очі потенційним клієнтам, тим краще. 

8. Забудькуватість. Ви і самі напевно помічали за собою таку рису: 

прочитавши якийсь матеріал, не важливо де, в книжці чи в мережі, ви 

запам'ятовуєте його в загальних рисах, можете сказати, про що там йде мова, 

але нюанси і деталі вивітрюються з голови. У цьому немає нічого дивного і 

поганого: забудькуватість властива дуже багатьом. 

При чому тут маркетинг? Сучасний світ переповнений інформацією. Люди 

не встигають (і не хочуть встигати) знайомитися з усіма новинами і 

пропонованим контентом. А з урахуванням ефекту забудькуватості навіть те, 

що було прочитано, досить швидко вивітрюється. У зв'язку з цим особливої 

важливості набуває заголовок вашого повідомлення. Ставтеся до нього з 

належною увагою, адже, заголовок може бути тим єдиним елементом, який 

залишиться в пам'яті вашої аудиторії. 

9. Групування. Ресурси короткострокової пам'яті більшості людей 

обмежені. Поширений ліміт – 7 пунктів інформації. Щоб поліпшити ситуацію і 

пам'ятати більше, люди групують подібні пункти. Наприклад, йдучи в магазин і 

не маючи списку, написаного жінкою, багато чоловіків складають план в 

категоріях відділів: молочний, хлібний, м'ясний і т. д. А прийшовши в 

молочний, вони «розгортають» в пам'яті відповідний пункт і безпомилково 

беруть те, що потрібно. 

При чому тут маркетинг? Допоможіть своєї аудиторії і згрупуйте свої 

повідомлення / заклики до дії так, щоб людям було зручно запам'ятати їх [3]. 

Було проведено невелике опитування з метою дізнання, які приклади 

реклами найбільше запам’ятались. Ось кілька з них. 

Юлія, 24 роки: «Моя найулюбленіша реклама це безумовно рекламна 

кампанія Coca-Cola середини 90-х – початку 2000-х. Автопоїзд, вкритий 
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тисячами лампочок, причепливим мотивом та усміхненим Сантою на дверцятах 

контейнера назавжди ознаменувало собою початок Різдва у моєму серці» [4]. 

Сергій, 24 роки: «Найбільше мені запам’яталась рекламна компанія Citroen 

у 1925 році. Фірма орендувала Ейфелеву вежу, як місце для реклами. 250 тисяч 

лампочок і 600 кілометрів дроту не були втрачені марно – ця реклама 

знаходилась у центрі Парижу на символі Франції цілих дев’ять років. Це було 

красиво» [5]. 

Отже, представники найкращих шедеврів світу реклами опираються саме 

на найтепліші людині почуття: любов, затишок, надію, гордість і так далі. Така 

реклама збурювання душі та чітке «дякую» у серці, що спонукає до підтримки 

авторів таких шедеврів. А вигуки ринкових зазивал не викликають ніякого 

бажання, крім бажання заперечити. Так ми дізнались – психологія без 

маркетингу обійдеться легко, а от маркетинг без психології приречений на 

довгий шлях проб і помилок, який може поставити під сумнів саму доцільність 

такої реклами. 
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У статті висвітлено економічні та організаційні проблеми формування 

експортної конкурентоспроможності  швейного виробництва. Запропоновано 

удосконалення економічних відносин, намічені шляхи підвищення  міжнародної 

конкурентоспроможності  на основі аналізу сучасного стану галузі. 

Ключові слова: швейне виробництво, експортна конкурентоспроможність 

продукції, міжнародні конкурентні переваги підприємства, легка 

промисловість, давальницька сировина. 

Актуальність даної теми. Швейне виробництво – одна із досить важливих 

сфер економіки. Розвивається в ринковому середовищі, в системі підприємств і 

галузей легкої промисловості та багатьох інших сфер та галузей економіки. 

Експортна конкурентоспроможність швейного виробництва є одним із 

вирішальних критеріїв його розвитку, яка характеризується: споживчими 

властивостями; кон’юнктурою реалізації готової продукції. Економічне 

зростання відбувається саме завдяки конкуренції, вона є двигуном для галузі. 

Швейне виробництво України характеризується високим рівнем зовнішньої 

конкуренції. Основними причинами не конкурентоспроможності галузі є: 

нерозвиненість ринкових відносин у сферах виробництва, пошиття та  

реалізації готової продукції. 

Метою статті є наукове обґрунтування механізму формування міжнародної 

конкурентоспроможності продукції швейного виробництва та підвищення її 

сучасного рівня. 

 Головні цілі дослідження:  

- оцінити стан швейної промисловості України та виявити основні 

тенденції її розвитку;  
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- охарактеризувати галузеві особливості сектору пошиття одягу в Україні;  
- визначити перспективні напрями розвитку швейних підприємств 
Сучасні дослідження та публікації. Підприємства швейної підгалузі тісно 

співпрацюють із зарубіжними партнерами, що вимагає застосування нових 
технологій виробництва у напрямі реалізації поставлених цілей та їх 
коригування відповідно до світових викликів. Разом із цим ефективне 
управління легкою промисловістю та розробка дієвих механізмів  управління 
швейного виробництва можливі за умови дослідження позитивних та 
негативних тенденцій, а також обґрунтування існуючих проблем. Питаннями 
забезпечення  експортної конкурентноздатності розглядало багато економістів 
та вчених, серед яких Ю. В. Нефьодова, Ю. М. Бездітко, Г. О. Земська,                 
В. О. Гринцевич, Н. Б. Бідник, О. О. Заремба, О. О. Гончаренко,                 
Л. М. Очеретько, М. С. Грінчук, С. Р. Яцишин, Є. Б. Хаустова, Д. О. Барабась, 
Б. М. Курганська, Н. В. Чаленко, О. Б. Моргулець, С. О. Ковальчук,                 
В. В. Подольна, Л. Р. Галько, Р. І. Завадяк та інші [6, c. 258]. Однак, в умовах 
сьогодення проблеми підприємств швейної галузі багато питань все ще 
залишаються невирішеними, що викликає необхідність подальшого 
дослідження з метою розроблення заходів зростання конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших завдань розвитку 
українських підприємств є підвищення ефективності виробництва, 
забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення 
їхньої якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому 
ринку. 

Загострення міжнародної конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, 
за місце на ринку) поміж підприємствами змушує їх шукати нові засоби впливу 
на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного 
рівня якості [1, c. 52]. 

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш 
вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості 
реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 
умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на 
підприємство, і навіть країну.  
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Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування 

асортименту, він направлений на максимальне задоволення попиту споживача і 

разом з цим – має активний вплив на попит в бік його розширення. Формування 

асортименту та споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані. Суттєві 

зміни в попиті повинні відбиватися в сформованому асортименті.  

Концепцією Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості 

України на період до 2017 р. вирішальним чинником розвитку та підвищення 

економічної конкурентоспроможності швейних підприємств визначено 

структурне вдосконалення виробництва та реалізацію енергозберігаючої моделі 

розвитку [4, c. 52]. З метою сприяння розвитку внутрішнього ринку товарів 

легкої промисловості та зменшення податкового тягаря для промислових 

підприємств Податковим кодексом України передбачено тимчасове, строком на 

10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільнення від оподаткування 

прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств легкої 

промисловості, крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій 

сировині [7, c. 120]. 

 Вплив податкових нововведень на результати діяльності швейних 

підприємств можна буде простежити в майбутньому. Сьогодні проведені 

дослідження вказують на те, що основними галузевими проблемами на 

міжнародному ринку швейної галузі є збільшення імпорту продукції сумнівної 

якості – «тіньовий» імпорт значно перевищує офіційний імпорт. До того ж 

застосовують різні способи зменшення (уникання) офіційних митних платежів: 

заниження митної вартості; «чорний» імпорт; «човниковий» імпорт; заниження 

задекларованих обсягів ввезених товарів. Низька купівельна спроможність 

населення спричинила насиченість ринку «секонд-хендом» та фальсифікованою 

продукцією.  

Основними постачальниками продукції швейної промисловості на 

український ринок залишаються Китай, Італія і Німеччина. Зауважу, що 

заповнення внутрішнього ринку імпортною продукцією різних цінових і 

якісних категорій, орієнтація вітчизняного споживача на іноземну продукцію, 
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відсутність сировини, потрібної для виробництва одягу, а відповідно нерівні 

конкурентні умови спонукали більшість українських виробників одягу 

орієнтуватися на західні ринки, застосовуючи давальницьку схему 

виробництва. Використання толінгових схем – одна з основних галузевих 

особливостей діяльності швейних підприємств України. За даними 

Укрлегпрому, 90 % діючих швейних фабрик співпрацюють з іноземними 

компаніями за давальницькою схемою з різною глибиною її використання [5]. 

Деякі підприємства виживають за рахунок давальницького виробництва, інші 

використовують давальницьку схему поряд з плановим виробництвом для 

додаткового завантаження виробничих потужностей. Упродовж 2017 р. 

основними партнерами в операціях з давальницькою сировиною були країни 

Європи – Німеччина, Данія, Польща, Бельгія, Італія. Для українських 

товаровиробників найбільш доцільним та ефективним є оптимальне поєднання 

цих схем у виробничому процесі з максимальним використанням переваг, які 

забезпечує кожна з них.  

Орієнтування виробництва лише на виконання замовлень за 

давальницькими угодами призводить до втрати самостійності підприємств у 

прийнятті стратегічно важливих управлінських рішень, гальмує розвиток 

українських підприємств та українських торгових марок [3, c. 250]. Для 

вітчизняних підприємств застосування давальницьких схем, поряд з 

можливістю нарощення обсягів виробництва та завантажування потужностей, 

має й інші позитивні риси, серед яких запозичення передового досвіду 

іноземних замовників, використання новітніх розробок для подальшого 

власного виробництва.  

Одним із заходів зростання українського швейного виробництва є 

зменшення його частки за давальницькою схемою за рахунок збільшення 

випуску продукції відповідної якості та асортименту для внутрішнього ринку, 

організацію власного планового виробництва [4, c. 70]. Для виходу зі скрутного 

становища та підвищення ефективності діяльності вітчизняні підприємства – 

виробники галузі легкої промисловості, повинні додатково вживати конкретних 

заходів, щоб набути певних економічних конкурентних переваг.  
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Необхідно визначити стратегічну позицію підприємств на міжнародному 

ринку, їхні потенційні можливості щодо покращення становища в експортній  

конкурентній боротьбі, оцінити вплив факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовищ на їх функціонування та розвиток, що надасть можливість визначити 

ключові фактори успіху підприємств. 

 Змінити ситуацію відносно давальної сировини і перейти на вітчизняну 

продукцію досить складно. Підприємствам відмовитись від можливості 

працювати під контролем західних наглядачів майже не можливо, адже 

багатьом із них не під силу залишитися на плаву на вітчизняній сировині, яка є 

неналежної якості і не може конкурувати за ціною. Отже, незважаючи на 

загальний кризовий стан вітчизняної швейної галузі, ті підприємства, які 

зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з міжнародними партнерами та 

почнуть поступово переорієнтовувати свою діяльність у напрямі розширення 

своєї присутності на зовнішньоекономічному ринку, збережуть шанси на 

успішний власний розвиток. 

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок: 

позиція швейної галузі на міжнародних ринках свідчить про низьку 

конкурентоспроможність української продукції швейної промисловості.  Для 

того, щоб змінити дану ситуацію та підвищити рівень їх експортної 

конкурентоспроможності треба провести певні заходи, такі як: зміна технічної 

та технологічної бази; запровадження новітніх технологій; підвищення кадрової 

кваліфікації; підвищення та дотримання стандартизації продукції; 

переорієнтація на продаж високотехнологічних товарів,  спрямування 

діяльності швейної галузі на підвищення якості продукції та розширення 

асортименту відповідно до вимог міжнародного ринку. Крім того, незважаючи 

на загальний кризовий стан вітчизняної швейної галузі, ті підприємства, які 

зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з міжнародними партнерами та 

почнуть поступово переорієнтовувати свою діяльність у напрямі розширення 

своєї присутності на зовнішньоекономічному ринку, збережуть шанси на 
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успішний власний розвиток. Україна має брати приклад з досвідчених 

високорозвинених країн, де питання їх міжнародної конкурентоспроможності 

постійно перебуває у центрі уваги. Адже, як вже було зазначено, експортна 

конкурентоспроможність підприємств країни та їх товарів, складає загальну 

конкурентоспроможність економіки усієї країни, в цілому. Для вітчизняних 

підприємств застосування давальницьких схем, поряд з можливістю нарощення 

обсягів виробництва та завантажування потужностей, має й інші позитивні 

риси, серед яких запозичення передового досвіду іноземних замовників, 

використання новітніх розробок для подальшого власного виробництва.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПРИБУТКУ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено економічну сутність прибутку підприємства, 
проаналізовано основні методи його оцінки, вказано взаємозв’язок між 
прибутком та вартістю підприємства. Розглянуто перспективи забезпечення 
чистого прибутку.  
Ключові слова: формування прибутку, економічний прибуток, 
платоспроможність, кризовий стан, бухгалтерський прибуток, загроза, 
ризики, фінансова стійкість. 

Економічна наука висвітлює велику кількість  теорій прибутку у різні 
періоди розвитку економіки.  Прибуток та збиток є кінцевими фінансовими 
результатами діяльності підприємства, проте, останній характеризує  
неефективну управлінську політику. Зрозуміло, що в отриманні негативного 
фінансового результату не зацікавлений ніхто, оскільки збитковість діяльності 
для підприємства означає автоматичне послаблення його конкурентних 
позицій, зниження платоспроможності, нарощення податкового боргу та, 
зрештою, може спричинити банкрутство. На державному рівні отримання 
збитку підприємствами відбиваються на зростанні безробіття, зниженні 
валового внутрішнього продукту, негативному сальдо торговельного балансу 

[6]. 
Саме тому зусилля будь-якого підприємства націлені на формування 

прибутку, питання оцінки якого є актуальними для кожного підприємства. 
Теоретичним та практичним аспектам управління прибутком підприємств 

торгівлі присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених:             
М. Д. Білик, В. Г. Андрійчука, І. О. Бланка, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева, 
Ф. Голова, П. Т. Саблука, К. Р. Макконела та С. Л. Брю, О. В. Олійника,                 
В. Я. Месель-Веселяка, В. Я. Плаксієнка, Г. В. Савицької, Ю. С. Цал-Цалка та 
інших. 
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Оскільки  на рівні підприємства за абсолютним обсягом прибутку можна 

визначити, наскільки ефективно воно застосовує виробничі ресурси, яка сума 

грошових коштів може бути орієнтована на розширене відтворення 

виробництва (у тому числі й на матеріальне заохочення працівників тощо), то 

на державному рівні прибуток виступає основним джерелом формування 

доходної частини бюджету. 

На теренах економічної теорії визначення сутності прибутку та джерел 

його формування також змінювались та ускладнювались. Так, започаткували 

розвиток сутності прибутку меркантилісти (від італ. merkante – торговець, 

купець). Ця  школа економічної теорії, яка виникла в період зародження 

капіталізму є першою спробою трактування сутності прибутку. 

Меркантилісти вважали,  що основним джерелом збагачення країни була 

зовнішня торгівля, і прибуток формувався, передусім, у сфері обігу та 

характеризував різницю між вартістю продажу та купівлі товару. 

Стародавній дослідник А. Н. Р. Тюрго в межах розвитку економічної теорії 

вводить таке поняття як «капітал», зазначаючи те, що додаткова вартість 

формується у промисловості. Дослідник-економіст  стверджував, що вартість 

товару складається з вартості капіталу, куди включається заробітна плата 

працівників та додаткова вартість. Остання включає три складові: прибуток 

(дохід капіталіста або позичковий відсоток на капітал), який отримує власник 

капіталу; підприємницький дохід – як винагорода за ризик, працю та 

підприємницький хист капіталіста; земельна рента, що мала місце лише у 

землеробстві. Таким чином, економічні погляди А. Н. Р. Тюрго були значно 

ширшими за теоретичні доробки Ф. Кене, який стверджував, що капіталіст 

отримує тільки заробітну плату, не дослідивши при цьому, з яких частин вона 

складається. 

Подальший історичний розвиток теорії прибутку характеризується 

дослідженнями школи класичної політекономії – англійської школи. На думку 

англійського дослідника А. Сміта, прибуток – це різниця між заново 

сформованою вартістю та заробітною платою, іншими словами, – це результат 



495 

неоплаченої праці, що породжує капітал. Представник англійської класичної 

школи Д. Рікардо, на відміну від його попередника, вважав, що прибуток та 

заробітна плата є складовими вартості товару, джерелом яких є праця 

персоналу. Підвищення заробітної плати спричиняє зниження суми прибутку і, 

навпаки, не змінює при цьому загальну вартість товару. Прибуток, на думку 

Дж. С. Міля, являє собою надлишок, який залишається у розпорядженні 

капіталіста після покриття усіх витрат. Марксистська теорія доданої вартості, 

основоположником якої був К. Маркс, доповнила теорію трудової вартості 

англійської класичної школи. В цьому контексті, К. Маркс зазначав, що 

«вартість товару характеризується загальною кількістю праці, що міститься в 

ньому». Погляди теорії видатного економіста ґрунтувалися на тому, що 

працівнику оплачується лише частина праці, інша частина – залишається 

неоплаченою, зокрема з такої додаткової праці формується додана вартість або 

прибуток, хоча, вся праця працівника є оплаченою. 

Французький економіст Ж.-Б. Сей вперше запропонував теорію 

продуктивності капіталу, впровадивши в економіку поняття «послуга 

капіталу», тобто праця, земля і капітал у процесі виробництва надають послуги 

у створенні вартості, характеризуючи це тим, що праця породжує заробітну 

плату, капітал – прибуток, а земля – ренту (в економічній літературі дана теорія 

відома як теорія трьох факторів виробництва). Таким чином, капітал Ж.-Б. Сей 

характеризував як джерело продуктивних сил, а прибуток – як результат 

продуктивності капіталу. Наступного розвитку дана теорія прибутку зазнала у 

відображенні в поглядах вчених неокласичного напрямку економічної теорії. 

Характеризуючи погляди  австрійської школи політичної економії, зокрема, її 

представника, О. Бем-Баверка, основним джерелом формування прибутку є час, 

адже, покупці готові заплатити дорожче за ті товари (блага), які їм необхідні 

негайно, ніж за ті, які будуть вироблені у перспективі [2]. 

 Дж. Б. Кларк, який був засновником американської політичної економії, 

характеризував прибуток як винагороду, «вартість» капіталу. Цієї думки 

дотримувався швейцарський економіст Л. Вальрас. А. Маршал характеризував 
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прибуток як комплексний дохід, який включає відсоток на власний капітал 

підприємця та винагороду за управління й ризик. Тобто, відповідно до 

неокласичної економічної теорії, прибуток є платою за підприємницький хист. 

Основоположником інноваційної теорії прибутку був австрійський 

економіст Й. А. Шумпетер, який походження прибутку ототожнював з 

результатом, що одержував підприємець-новатор у результаті застосування 

комерційних, технічних, організаційних та інших видів інновацій. Тобто, 

інноваційна теорія характеризувала прибуток не як винагороду за управління, а 

як дохід від застосування нововведень. Зрозуміло, що запорукою успішної 

діяльності новаторів є економічне зростання, оскільки завдяки новим 

винаходам формуються продуктивні сили, наслідком яких виступає 

економічний прогрес. Поділяючи викладене, вважаємо, що саме завдяки 

нововведенням в управлінні, новим технологіям виробництва, освоєнню нових 

ринків збуту підприємство може розраховувати на прибутковість своєї 

діяльності. Американський економіст Ф. Найт продовжуючи теорію 

підприємництва Й. А. Шумпетера, характеризував  походження прибутку, 

порівнюючи застосування нововведень з певним ризиком, оскільки вони 

«підривають старе й утверджують нове». 

Отже, зазначені теорії походження прибутку можна поділити на 

суб’єктивні та об’єктивні, перші з яких є джерелом формування прибутку 

вважали заробітну плату підприємця та винагороду за ризикову діяльність, а 

об’єктивні підходи ґрунтувалися на аналізі економічного середовища та 

конкурентних перевагах підприємств. 

У ХХ столітті вітчизняна економічна теорія трактувала прибуток як дохід, 

що отриманий від надання капіталу у позику. Зокрема, М. І. Туган- 

Барановський зазначав, що «приріст вартості капіталу складає те, що звуть 

прибутком або відсотком на капітал». Сучасне тлумачення даної економічної 

категорії перекликається з основними ідеями наукових шкіл політичної 

економії.  
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Так, суть прибутку вбачають у платі за підприємницьку діяльність, ризик 

за новаторство в управлінні та, зрештою, дохід від використання різних 

факторів виробництва. З часів утворення бізнесу усі підприємства сфокусовані 

на єдиній меті – отриманні прибутку. Однак, бізнес-одиниці не повинні ставити 

за мету єдину ціль, натомість, мають бути виконані і такі завдання, як соціальна 

захищеність персоналу, підвищення продуктивності праці, застосування 

інновацій, дослідження поведінки конкурентів тощо. Таким чином, досягнення 

максимального прибутку в діяльності підприємства є явищем неоднозначним. 

Так, дослідники С. Фішер та Р. Дорнбуш у процесі дослідження даного 

питання зазначали, що, по-перше, господарські рішення, які приймаються 

менеджерами підприємств є настільки складними, що більшість з них досить 

часто породжуються в умовах недостатньої поінформованості. 

Відповідно, здатність підприємства до нарощення суми прибутку 

втрачається. По-друге, власники підприємств неспроможні в повній мірі 

контролювати діяльність своїх менеджерів (керівників), тому не є виключенням 

ситуація, за якої управлінці здатні втілювати власні інтереси, користуючись 

майном власників. 

Передусім, в економічній літературі прибуток характеризують як частину 

чистого доходу, що залишається після вирахування загальної величини витрат 

із загального розміру доходів [7]. 

Іншої думки дотримується М. Д. Білик, яка вважає, що не варто 

ототожнювати прибуток із чистим доходом, оскільки прибуток – це частина 

категоріального апарату мікроекономіки, а чистий дохід є самостійною 

категорією макроекономіки. Крім того, Л. Ю. Кучер акцентує увагу на тому, що 

економічна діяльність підприємства може бути дохідною, та, в кінцевому 

підсумку, збитковою, а тому ототожнювати доходність та прибутковість є 

недоцільним. 

Підґрунтям для показників прибутковості підприємства є принцип 

адаптивності (гнучкості). 
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Інакше кажучи, система показників має оцінювати прибутковість 

діяльності за умови пристосування до змін внутрішніх і зовнішніх факторів. Ми 

вважаємо, що показники дохідності, на відміну від попередніх, позбавлені 

комплексного висвітлення усіх аспектів діяльності підприємства. 

На нашу думку, забезпечення прибутковості підприємства торгівлі є 

значно складнішим завданням, аніж підвищення дохідності, оскільки 

прибутковість залежить від рівня доходів (чисельник) і рівня витрат 

(знаменник). 

Продовжуючи дослідження інтерпретації категорії «прибуток», зауважимо, 

що в економічному енциклопедичному словнику зазначено, що «прибуток – це 

перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка кількісно є різницею між 

ціною продажу товару і витратами капіталу на її виробництво». В. І. Даль 

характеризує прибуток як «зростання, збільшення, примноження, підвищення, 

нарощення або надбавку; ... бариш, вигоду, користь (про грошові і торгові 

обороти)». 

На думку І. О. Бланка, прибуток відображається у грошовій формі як 

чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що є винагородою керівника за 

здійснення господарської діяльності. 

 О. С. Філімоненков свідчить про те, що прибуток є частиною доданої 

вартості. Найбільш лаконічно, на наш погляд, визначення досліджуваної 

дефініції подано у роботі С. Б. Шипіної, яка зазначає, що прибуток є складовою 

фінансового результату та обчислюється за певний період як у цілому по 

підприємству, так і за окремими видами діяльності як різниця між доходами та 

витратами. 

О. А. Зінченко та А. М. Турило ототожнюють прибуток із 

відтворювальним показником, оскільки в кожному наступному періоді його 

величина може по новому формуватися та використовуватися. Ключовою 

метою інвестування власником коштів у підприємство є формування 

економічної вигоди – прибутку, приріст якого забезпечує підвищення 

економічної доданої вартості. 
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В кінцевому підсумку, прибутковість свідчить про те, що підприємство є 

платоспроможним та володіє стійкими позиціями на конкурентному ринку. 

Інакше кажучи, прибуток виступає запорукою інвестиційної привабливості, 

оскільки саме прибуткові підприємства створюють додану вартість, а це 

означає, що інвестори вкладатимуть кошти в рентабельну галузь та, зрештою, 

отримають дохід. Сьогодні, виступаючи формально головним завданням 

діяльності будь-якого підприємства, прибуток забезпечує виконання наступних  

функцій [3]:  

1) економічного ефекту, що пов'язано з перевищенням доходів над 

витратами; 

2) стимулюючу, оскільки основою для розширення діяльності,  науково-

технічного та соціального розвитку підприємства є приріст абсолютної 

величини чистого прибутку; 

3) джерела формування бюджетів різних рівнів, що у перспективі впливає 

на задоволення суспільних потреб. 

Головним завданням кожного підприємства в умовах ринку є організація 

виробничо-фінансової діяльності для задоволення потреб покупця в продукції 

та отримання максимального обсягу прибутку. Підприємство виступає як і 

продавець, так  і покупець. Як виробник (продавець) підприємство прагне 

реалізувати свій товар, а як покупець - задовольнити попит на необхідні 

ресурси. Завданням підприємства є планування і застосування фінансових 

ресурсів (а прибуток - джерело цих ресурсів) для нарощення своєї 

платоспроможності та ринкової стійкості. Фінансові ресурси - не лише 

найважливіша економічна категорія, але водночас вони є плановим 

регулятором виробничо-комерційної  діяльності, розширення самостійності на 

ринках товарів і послуг. В основі фінансового механізму перебуває система 

взаємодії таких загальноекономічних процесів, методів та розрахунків, як 

організація, планування та стимулювання раціонального застосування 

грошових коштів в процесі виготовлення товарів. Фінансові потоки на 

підприємствах припускають здійснення грошових обмінних процесів:  
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1) на працю найманих працівників; 
2) на товари та послуги постачальників;  

3) на гроші інвесторів і боржників і так далі [4].  

З фінансово-економічних позицій вироблене «добро» є різницею між 
виробництвом і споживанням, результатами і витратами. Отже, дохідність  
підприємства або безпосередньо прибуток виступає основою самофінансування 
усіх видів діяльності підприємства. Тому формування максимального прибутку 
є кінцевою метою стратегічного та поточного планування. Серед головних 
джерел доходів - це праця, капітал і організація. Прибуток має місце тільки за 
умови взаємодії праці та капіталу та збереження основними чинниками 
виробництва їх первісної вартості. 

 Звідси відмінність між валовим і чистим прибутком, показники 
середнього, валового і граничного доходу, що відносяться до кінцевих 
загальноекономічних нормативів. Валовий дохід є добутком ціни реалізації на 
обсяг продажу певного товару. Кожна одиниця додає до валового доходу рівно 
одну ціну. Додатковий або додатковий дохід, що є результатом продажу ще 
однієї одиниці продукції і є додатковим доходом.  

Середній дохід (з однієї одиниці продажів) і середній граничний дохід як 
правило рівні. У ринковій економіці мають місце два принципи планування 
обсягу продажів, при яких будь-яке підприємство (фірма) буде формувати 
максимальний прибуток або міні-формальні збитки: перший - заснований на 
порівнянні валового доходу і валових витрат; другий - на порівнянні 
граничного доходу та граничних витрат.  

Обидва підходи є універсальними та можуть бути використані у всіх 
ринкових структурах, при цьому другий підхід має більше проявів та 

застосування там, де досить великі змінні витрати по виробах і за рахунок зміни 
структури граничні витрати, вимірювані саме величиною змінних витрат, 
можуть змінюватися в бік збільшення при додатковому зростанні реалізації  і в 
цьому випадку вони є сигналом при ухваленні рішення про подальше 
збільшення обсягу виробництва. При фіксованій вартості перед виробником 

зазвичай стоять три питання. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто, що вітчизняні підприємства стикаються з різними 

проблемами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз 

бізнес-процесів всередині підприємства з оцінкою ефективності організаційно-

економічного механізму управління та зміною парадигми менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, що надає змогу оптимізувати експортну 

діяльність. 

Ключові слова: експорт, експортна діяльність, управління експортом, 

організація експортної діяльності, організаційно-економічний механізм 

управління.  

Постановка проблеми. Міжнародні інтеграційні процеси сприяють 

розвитку співробітництва між підприємствами різних країн. Експортна 

діяльність для підприємства – це можливість розширити свою діяльність, 

шляхомзавоюванняновихринківтазбільшенняобсягівзбутуотриматидодатковийп

рибуток. Якщо розглядати ситуацію, що склалася в нашій країні, то експортна 

діяльність є не просто джерелом додаткового прибутку, а й інструментом, що 

допоможе вітчизняним підприємствам вийти з кризового становища. 

Аналіз організаційно-економічних аспектів експортної діяльності 

підприємств дозволить виявити недоліки в механізмі управління та розробити 

комплекс дій щодо оптимізації експортних операцій на підприємстві в кризовий 

період,що є актуальним для нашої країни. Це в свою чергу призведе до 

позитивних зрушень не лише в межах підприємства, а і в структурі зовнішньо-

торгівельних відносин країни в цілому.  

Актуальність роботи. Розвитку експортної діяльності в Україні 
перешкоджає значна кількість проблем. Кризове становище в нашій країні 
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призвело до зниження обсягів експорту в останні роки. Багато підприємств не 
мають змоги протистояти негативному впливу зовнішнього середовища і 
гальмують розвиток експортної діяльності. Саме аналіз бізнес-процесів 
всередині підприємства, оцінка ефективності організаційно-економічного 
механізму управління та подальша зміна парадигми менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства надасть змогу 
оптимізувати експортну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі дослідження було 
використано аналітичні (розгляд праць вітчизняних та зарубіжних економістів), 
статистичні та емпіричні методи (вимірювання, аналіз та узагальнення 
економічних показників). Серед науковців, що досліджували організаційно-
економічні аспекти експортної діяльності, варто виділити роботи С. П. Бубенко 
[1], В. Г. Васильєвої [2], В. М. Лукашук [2], О. М. Кульганік, О. Кириченко [4],             
Ю. Г. Козак [5], В. В. Ковалевського [5], Т. Б. Топольницької [7, 8] та інших.  

Метою даної статті є виявлення проблем у сфері експорту, розгляд 
організаційно-економічних аспектів здійснення експортної діяльності на 
підприємстві, а також розроблення методичних рекомендацій, щодо оптимізації 
організаційно-економічного механізму управління експортними операціями та 
вирішення проблем, що пов’язані з кризовою ситуацією в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Організаційно-економічні аспекти здійснення 
експортної діяльності підприємства – це основні чинники, важелі, складові 
організаційної та економічної діяльності, що впливають на ефективне 
функціонування підприємства на міжнародному ринку. Організаційна складова 
визначає формування механізму функціонування підприємства, включає 
маркетингову діяльність, систему стратегічного управління, аналіз 
конкурентоспроможності. Економічна складова передбачає інноваційно-
інвестиційні заходи, економічну відповідальність за якість продукції, 
страхування підприємницького ризику, ціноутворення та асортиментну 
політику. 

Для того, щоб визначити ключові організаційно-економічні аспекти для 
вітчизняної експортної діяльності, проаналізуємо експорт українських 
підприємств проблеми та загрози, що гальмують його розвиток. 
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Експортна діяльність підприємств в Україні стикається із значними 

проблемами, що спричинені кризовими явищами всередині країни. Динаміка 

експорту є негативною останніми роками. Так за даними державної служби 

статистики України обсяг експорту товарів та послуг України у за 9 місяців 

2016 р. становив 32034,3 млн. дол. США. Порівняно із 9 місяцями 2015 р. 

експорт скоротився на 7,8 %, у 2015 році спостерігалося скорочення на 29,27 % 

порівняно з попереднім 2014 роком [3]. 

У 2016 році Україна посла 83 місце у рейтингу Світового банку 

DoingBusiness – це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту 

ведення підприємницької діяльності на базі 10 індикаторів в 189 країнах. 

Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність 

малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне 

використання на практиці. Задля покращення бізнес-клімату в Україні та 

підвищення позицій України у рейтингу DoingBusiness, Міністерство 

економічного розвитку спільно з Офісом ефективного регулювання 

(BetterRegulationDelivery Office), розробило дорожню карту, що складається з 

43 пунктів. Виконання цих пунктів має вивести Україну в ТОП-20 країн світу з 

найкращим бізнес-кліматом за версією Світового банку в 2017 році 

(DoingBusiness 2018) [6]. 

У цьому контексті потрібно визначити фактори, що спонукають 

українських підприємців скорочувати або припиняти експортну діяльність. На 

основі даних Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 

[3], доцільно виділити 10 основних причин, через які українські підприємства 

не займаються експортною діяльністю (рис. 1). 
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Несприятлива економічна ситуація в Україні      30%   

Немає партнерів за кордоном      25%    

Надто обтяжлива процедура експорту з боку 
України    19%      

Немає фінансування    19%      

Бракує інформації, як це зробити    14%       

Немає попиту    13%       

Жорстка конкуренція    13%       

Продукція не відповідає міжнародним 
стандартам    11%       

Немає бажання  9%       

Високі ввізні мита в інших країнах  7%        

0% 10% 20% 30% 40%

Рисунок 1 - Основні причини, через які підприємства  

не експортують продукцію 

Несприятлива економічна ситуація в Україні, відсутність партнерів за 
кордоном, обтяжлива процедура експорту, відсутність фінансування та 
недостатність інформації щодо кон’юнктури іноземних ринків (проблема 
здебільшого малих підприємств) – ці проблеми не лише створюють перешкоди 
до виходу компаній на міжнародні ринки, а й призводять до припинення 
експортної діяльності компаній-експортерів. За даними дослідження 142 
українські підприємства, що раніше експортували свою продукцію припинили 
експортну діяльність, 60,4 % українських підприємств, що раніше не займалися 
міжнародною діяльністю готові експортувати свою продукцію за наявності 
певних оптимальних умов, що представлені нижче на рис. 2. 

Оскільки програма «Дорожня карта» лише розгортає свою діяльність, 
основним завданням для українських підприємств сьогодні є подолання 
перешкод, що створює для них зовнішнє середовище власними зусиллями, за 
рахунок оптимізації експортних операцій, використовуючи ключові ресурси та 
розвиваючи організаційну та економічну складову на основі принципів 
системності, єдності, гнучкості, послідовності, цілепокладання тощо.  
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Поява нових  партнерів за кордоном        38%   
 

Відсутність корупції        
35
%   

 

Поява нового продукту, з яким можна
виходити на      

30% 

     
 

міжнародний ринок 

          
 

            
 

Розширення виробництва      28%      
 

Доступ до фінансування      27%      
 

Гармонізація стандартів України із 
стандартами      

25% 

     
 

країни-партнера 

          

            

Скасування ввізних мит, квот та інших 
обмежень в      

24%

       

країні-партнері 

            

             

Покращення цінової кон’юнктури на 
зовнішньому      

22%

      

ринку 

            

             

Скорочення попиту на внутрішньому
ринку на    

18% 

      

продукцію підприємства 

         

            

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 

Рисунок 2 - Умови, за яких підприємства хотіли б розпочати  

експортну діяльність 

Вважаємо за доцільне визначити основні організаційно-економічні 

аспекти, що стимулюватимуть розвиток експортної діяльності. 
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Експерти називають однією з головних проблем ведення міжнародної 

діяльності переважання застарілих механістичних організаційних структур на 

підприємствах. Тому важливо модернізувати організаційно-функціональну 

структуру підприємства, враховуючи його особливості (розмір, обсяги 

виробництва та типологію продукції, досвід діяльності на міжнародному ринку, 

тощо). 

Оптимізація асортименту експортної продукції, враховуючи попит на 

іноземних ринках, складність продукції, умову максимізації прибутку та 

мінімізації ризику, визначення та порівняння собівартості виготовлення 

продукції на вітчизняному та зовнішньому ринках надасть можливість 

українським підприємствам отримувати, можливо не найбільший, але 

стабільний дохід від експортної діяльності, що забезпечить збереження їх 

позицій на ринку, незважаючи на кризову ситуацію в країні. Конкурентна 

боротьба. Побудова рейтингу підприємств-експортерів на основі аналізу 

ефективності експортних операцій надасть можливість визначити ключових 

конкурентів та виявити конкурентні переваги підприємства,на основі яких буде 

побудована стратегія конкурентної боротьби при здійсненні експортних 

операцій. 

Складна ситуація з фінансуванням українських підприємств може бути 

вирішена за допомогою концепції раціонального управління ресурсами. В 

Україні ця концепція використовується лише частково, хоча дозволяє значно 

підвищити ефективність діяльності підприємств. Підприємства-експортери 

України несуть значні втрати не приділяючи достатньої уваги організаційно-

економічним аспектам, які, в свою чергу, надають можливість залишатися 

стабільними в кризовий період. 

Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження визначено ключові 

організаційно-економічні аспекти здійснення експортної діяльності та 

розроблено практичні рекомендації для підприємств, що займаються або мають 

намір займатися експортною діяльністю, використання яких дозволить 

підприємству здійснювати експортні операції, незважаючи на кризові явища в 
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країні. До елементів наукової новизни слід віднести виділення чотирьох 

напрямів організаційно-економічної складової діяльності підприємства, що є 

визначальними для успішного антикризового управління організацією. 

Ключовим фактором успіху у використанні наданих рекомендацій є їх 

комплексне впровадження на основі принципів системності, гнучкості, 

цілеспрямованості. Дотримання такої методики дозволить зменшити вплив 

кризових явищ на експортну та зовнішньоекономічну діяльність, в цілому. 

Напрямами подальшого дослідження мають бути розробка механізму 

організаційно-економічного управління підприємством на основі визначених 

ключових аспектів та створення комплексної системи заходів щодо оптимізації 

організаційної та економічної складової менеджменту підприємства, яка 

надасть змогу не лише стабілізувати діяльність підприємства в умовах кризи, а 

й успішно розвивати та розширювати експорт товарів та послуг, максимізуючи 

показники ефективності. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ ВАРІАНТІВ  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуті основні складові бізнес-середовища, в якому сьогодні 

реалізуються міжнародні торговельно-економічні відносини. Відображено 

взаємозв’язок між тенденціями змін у маркетинговому просторі та 

плануванням експортної стратегії країни. 

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, міжнародна торговельно-

економічна діяльність, інтелектуальна власність, експортна стратегія, 

світовий ринок, бізнес-середовище. 

За останній період реформування національної економіки Україні поки що 
не вдалося суттєво змінити свою роль  в системи міжнародного розділення 
праці. Це може залишити нашу країну  на периферії процесів глобалізації 
світового ринку. В умовах впливу на національну економіку інтеграційних 
процесів виникає потреба в розробці ефективних форм міжнародного 
торговельно-економічного співробітництва, а також добре продуманої 
експортної стратегії. Це дозволить отримати стабільне надходження валюти, 
забезпечити економіці країни укріплення позицій в загальній структурі 
світового ринку, зведе до мінімуму ризики від подальшої інтеграції. Здійснити 
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вибір напрямків розвитку міжнародної торгівельної діяльності допоможе аналіз 
маркетингового середовища зовнішньоекономічної діяльності. В цих умовах 
актуальним постає питання визначення особливостей бізнес-середовища, в 
якому сьогодні реалізуються міжнародні економічні відносини.  

Наукові праці багатьох учених присвячено проблематиці формування та 
функціонування бізнес-середовища в міжнародній торговельно-економічній 
діяльності. Даний аспект міжнародних економічних відносин досліджують такі 
вчені як О. Г. Білорус, М. О. Гончаренко, Н. І. Гражевська, А. В. Єременко,                
М. О. Кизим, Ю. Є. Кирилов, О. В. Козирева, В. М. Лукашевич,                 
Д. Г. Лук’яненко, В. А. Зленко, І. Ю. Матюшенко,  К. С. Солонінко та інші. 

Питання, пов’язані з формуванням експортної стратегії країни 
розглядаються в наукових працях І. Бураковського, О. Дерев’янко,                 
А. Кредісова, В. Е. Ліра, В. Мовчан, Ж. В. Стеценко та багатьох інших. 

Не дивлячись на те, що середовище  міжнародної економічної діяльності 
має певні постійні прояви, все ж динамічність їй теж притаманна. Зміни, що 
відбуваються в ній, потрібно моніторити і враховувати при формуванні 
стратегії зовнішньоекономічної діяльності.  

Аналіз наукових праць підтверджує актуальність і важливість згаданої 
проблеми і пошуку її вирішення. 

Метою статті аналіз маркетингового середовища сучасної 
зовнішньоекономічної діяльності та виявлення напрямків експортної стратегії 
України. 

Міжнародні торговельно-економічні відносини є динамічним явищем и 
тому еволюціонують разом із суспільством. Аналіз цього процесу дозволяє 
виділити низку ознак, що відрізняють сучасний період розвитку. Процеси  
міжнародної інтеграції суб’єктів господарювання перетворюються на могутній 
фактор їх функціонування.  

Перш за все, суттєвим елементом сучасної глобалізації є участь 
національних підприємств у глобальних виробничих мережах, які розділяють 
послідовний процес виробництва, раніше зосередженого в одній країні, на 
окремі сегменти, що розташовані на межами національного кордону. 
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У ХХІ столітті приблизно третя частина світової торгівлі припадає на   
глобальні виробничі мережі. Однак, в різних країнах цей процес відбувається з 
різною інтенсивністю. Це пов’язано з різними умовами функціонування 
національних економік, а саме з різними ступенями лібералізації міжнародної 
торгівлі.  

Посилення включення підприємств національної економіки в глобальну 
виробничу мережу можливе лише за наявності сприятливих умов, які 
проявляться за трьома основними напрямками: проведення передбачуваної, 
стабільної політики  в області зовнішньої торгівлі та інвестицій; відміна (або 
суттєве зниження) митних платежів на комплектуючі та напівфабрикати; 
удосконалення внутрішніх та міжнародних транспортних систем.  

Але для повноцінного входу національних підприємств української 
економіки до глобальних виробничих мереж, необхідно діяти відповідно до 
передбачених міжнародними торгівельними умовами правил. Особливо це 
стосується як податкових заходів, так і існуючих механізмів дотримання правил 
економічної поведінки. 

Другою ознакою сучасного етапу розвитку міжнародних торгово-
економічних відносин є збільшення долі послуг у загальному обміні. Це 
обумовлено змінами в технології, структурі попиту та економіки. 

Україна, як країна з ринковою економікою може отримати  значну вигоду  
від лібералізації торгівлі послугами, що особливо стосується галузей з великою 
місткістю праці. Також це буде сприяти  збільшенню конкурентоспроможності  
інших галузей, де послуги  використовуються в якості факторів виробництва. 
Так, наприклад, переробна промисловість потребує надійної та дешевої 
досяжності до глобальних телекомунікаційних та транспортних систем для 
підтримки високого рівня експортного виробництва. В умовах існуючої 
тенденції до швидкого старіння продукції, іноземні покупці повинні бути 
впевненими, що  постачальник привезе  необхідні товари своєчасно. А, 
малоефективні транспортні системи можуть заважити вітчизняному виробнику  
якісно виконувати свої економічні зобов’язання при реалізації міжнародних 
економічних відносин. 
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У сучасному світі торгівля по усім секторам послуг відбувається за 

правилами, прийнятими міжнародною угодою про скорочення числа бар’єрів  в 

торгівлі  послугами (ГАТТ). Вона містить норми щодо  сприятливого режиму   

та заборони на певні обмеження для постачальників. Також визначені  наступні 

види поставки послуг:  

- через кордон, коли немає потреби фізичного переміщення виробника до 

споживача; 

- переміщення виробника до споживача; 

- переміщення виробника на постійній основі (створення філіалів); 

- тимчасове переміщення людей. 

Сучасний розвиток міжнародної торгівлі тісно пов’язаний  з міжнародним 

трансфертом прав інтелектуальної власності, яка є інтелектуальним капіталом 

компаній, визначаючи їх конкурентоздатність на світових ринках. В 

економічній літературі інтелектуальний капітал визначається як нематеріальні 

активи, які поділяються на ринкові активи (марочні назви товарів і послуг, 

групи споживачів, повторюваність угод, портфель замовлень, канали 

розподілення, різноманітність контрактів та угод тощо), людські активи  

(сукупність колективних знать співробітників, їхні творчі і ділові здібності, 

якості, навички), інфраструктурні активи (технології, методи та процеси, 

включаючи корпоративну культуру, методи оцінки ризику, методи управління 

персоналом, фінансова структура, бази даних, методи комунікацій тощо), а 

також такий актив, як інтелектуальна власність (ноу-хау, торговельні секрети, 

патенти, авторські права, торговельні марки товарів і послуг тощо) [2, с. 30-36]. 

Багато компаній вважають, що інтелектуальний капітал відіграє важливу 

роль в ієрархії ресурсів. Фактично, це є навички і надбання організації, яка 

капіталізує ідеї (технологічні, організаційні, продуктивні та ін.) з метою 

збільшення вартості організації в цілому. 

Протягом тривалого часу  питання прав інтелектуальної власності і 

можливостей її застосування в глобальному економічному просторі 

контролювались всесвітньою організацією інтелектуальної власності, яка діяла 
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в межах системи міжнародних договорів. Сьогодні ці процеси посилюються 

міжнародною Угодою по торговим аспектам прав інтелектуальної власності 

(ТРІПС). В ній узгоджено підвищення рівня  матеріально-правового захисту в 

усіх  традиційних сферах інтелектуальної власності, а саме: авторське право та 

відносні до нього суміжні права, товарні знаки, географічні вказівки, 

промислові зразки, патенти на винаходи, компонування (топології) 

інтегральних мікросхем, інформація, яка не розголошується (ділові секрети, 

комерційні і кон’юнктурні відомості та дані випробувань). 

В останні десятиріччя, коли відбувся великий прорив у науково-технічних 

галузях (наприклад, в інформаційних технологіях,  галузях зв’язку та ін.) 

підтвердився тезис про те, що національні стандарти захисту прав 

інтелектуальної власності суттєво впливають на розвиток торговельно-

економічних відносин між країнами. Угода по ТРІПС  фактично вводить кодекс 

процедур відносно національного застосування права інтелектуальної 

власності, який не тільки встановлює стандарти  дії  правових процедур та 

наявності засобів судового захисту власників, але і визначає мінімальні критерії 

їх ефективності. 

Для характеристики умов здійснення сьогодні зовнішньоекономічної 

діяльності необхідно враховувати і особливості  науково-технічного 

середовища. 

Будь-яка країна, що працює на зовнішніх товарних ринках має певний 

рівень науково-технічного розвитку.  

Відомо, що з середини 50-х років ХХ століття відбувся перехід з 

еволюційної до революційної форми науково-технічного прогресу. Основні 

напрямки змін, що несе НТР, полягають у наступному: 

- наука та інформація набули головної ролі в розвитку як матеріального 

виробництва, так і усіх сфер суспільного життя, тобто вони набули властивості 

безпосередньої виробничої сили; 

- відбулося різке зростання інтелектуалізації праці; 



514 

- високорозвинута виробнича інфраструктура (транспорт, зв’язок, 

інформатика, електроенергетика, комунікації та ін.) є основою всієї економічної 

системи; 

- людина витісняється технікою з матеріальної сфери. 

Передумови цієї НТР були створені фундаментальними науковими 

відкриттями першої половини ХХ ст. в галузях мікробіології, ядерної фізики і 

квантової механіки, кібернетики, хімії. Вона набула всеохоплюючого, 

глобального характеру, надаючи постійно зростаючий вплив на господарство, 

політику, побут, культуру та, навіть, психологію. 

Важливою складовою науково-технічного середовища є якість робочої 

сили. Цей показник має інтегральний характер і складається з характеристик по 

наступним позиціям (розроблено швейцарським інститутом «Beri»): 

1) оцінка набору факторів і їх співвідношення між собою. А, саме,  якість 

трудового законодавства та тарифної сітки; співвідношення між рівнями 

заробітної плати та виробництва праці; трудова дисципліна та відношення до 

праці; рівень кваліфікації робітників. 

2) експертна оцінка в балах від 1 до 100 стану кожного фактору в країні, 

що досліджується. 

3) виведення показнику якості робочої сили, що є середньозваженою. 

В сучасних умовах низька якість робочої сили та незначний розмір 

заробітної плати не тільки не стимулює розвиток цього фактору виробництва, 

але і  стримує притік  інвестицій в економіку.  

Безумовно, основні напрямки НТР виступають сьогодні як прогресивні 

тенденції, але постіндустріальне суспільство далеко не безконфліктне. 

По-перше, багато рис індустріального суспільства ще залишаться в 
постіндустріальному. Деякі з них слабшають, а деякі навіть посилюються. 
Наприклад, прагнення до прискорення темпів зростання виробництва можуть 
сприяти загостренню світової екологічної кризи, поглибленню відмінності в 
якості життя населення різних регіонів та країн, що посилює протиріччя між 
ними. Відома думка, що сьогодні людство знаходиться  в усе більш поляризую 
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чому світі, де 20% населення живе в умовах визрівання постіндустріальної 
цивілізації, а інші знаходяться «по той край барикад». Все це призводить до 
того, що явної конкурентної переваги західних країн, причому незалежно від 
міста знаходження самих активів. 

По-друге, інтернаціоналізація економіки, зростаючий динамізм технологій, 
професій, продукції, організаційних прийомів мають наслідком посилення 
рухливості виробничих та фінансових пропорцій, що призвело до 
невизначеності та нестабільності економічної системи.  

Для характеристики сучасних умов здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності необхідно розглянути існуюче політико-правове середовище. 

Звісно, в кожній країні існують власні правові положення, що регулюють 
внутрішню та зовнішню торгівлю. Світова система має комплекс правил, 
відомий як Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ). Це багатостороння 
міжурядова угода яка сформувалася на основі міжнародних перемовин, 
названих раундами. Всього відбулося вісім раундів, перший відбувся в Женеві 
в 1947 році, останній – Уругвайський – наприкінці 1993 року. Результатом 
останнього Уругвайського раунду став договір про створення Всесвітньої 
торгової організації (ВТО), в рамках якої система міжнародного торговельного 
режиму містить три рівні:  

1. Основні принципи міжнародного права (зафіксовані в Статуті ООН і 
мають характер обов’язків вищого порядку). 

2. Спеціальні принципи міжнародного економічного права. 
3. Універсальні конвенційні норми.  
    Враховуючи сучасну оцінку науково-технічних можливостей  країн, 

існуючі механізми реалізації правових норм,  а також існуючий світовий досвід  
можна виділити певні типи стратегій економічного розвитку та інтегрування в 
світову економіку.  

Стратегія «лідера», яку використовують розвинені країни (США, 
Великобританія, розвинені країни Європи, останні 25 років Японія), полягає у 
тому, що спираючись на досягнення науково-технічного прогресу, 
створюються нові продукти, формується попит на них, охоплюються нові 
ринки.  
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Сутністю стратегії «переслідування» (Китай, Південна Корея, інші країни 
Південно-Східної Азії) є  те, що промисловість, використовуючи дешеву 
робочу силу, освоює виробництво конкурентної продукції, яка раніше 
вироблялась в розвинутих країнах і заповнює цими виробами ринки. Основна 
ідея це виробництво вже існуючих зразків за більш дешевою ціною. В такому 
випадку споживачу не пропонується новий продукт. Але після того як країна з 
подібною стратегією закріплюється на ринку, можливий перехід до 
виробництва  більш якісного та оригінального продукту. 

І стратегія «природних ресурсів». ЇЇ дотримуються країні, що багаті 
запасами нафти, газу або інших ресурсів (країни Перської затоки, Венесуела). 
Мова йде про експорт природних ресурсів. Однак, тут важливі напрямки 
використання отриманих коштів. Найбільш ефективним є доручення отриманих 
доходів до підвищення добробуту населення і розвитку галузей, орієнтованих 
на внутрішній ринок. Ця стратегія  реалізується в країнах невеликого розміру, 
спроможних жити за рахунок ресурсів довгостроково.  

Сьогодні Україна гостро потребує продуманої  експортної стратегії. 
За матеріалами Державної служби статистики  найбільша питома вага в 

загальній структурі нашого експорту займає експорт чорних металів (23 %). 
При тому, доля виробів з них усього 2,6 %. Також ілюстративним є 
співвідношення долі експорту сировини рослинного походження (18 %) та 
продукції машинобудівництва (9,9 % + 1,5 % - транспортні засоби). Все це, з 
одного боку, виступає об’єктивним відображенням певних конкурентних 
переваг окремих галузей економіки на світових ринках, а, з іншої, - говорить 
про те, що нарощування експортного потенціалу, що базується переважно на 
сировині, привносить елементи нестабільності і в цілому сприяє формуванню в 
Україні сировинної (тобто залежної) економіки. 

Негативна динаміка експорту товарів машинобудування та 
перероблюючих  галузей обумовлено існуванням не тільки загальної  тенденції 
втрати традиційних ринків збуту, але і тяжким становищем галузей, що 
виробляють товари високого ступеня обробки. Погіршення фінансово-
економічного положення вітчизняного виробника  має наслідком скорочення 
виробництва капіталомісткої, енергомісткої продукції. 
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Для забезпечення зростання експорту продукції з високою долею доданої 
вартості необхідні консолідовані зусилля держави та бізнесу у сфері 
економічної та зовнішньоторговельній політиці.  

Що до  пріоритетів нашого експорту, то тут можна виділити наступні 
напрямки: 

- розширене відтворення в експортно-орієнтованому секторі повинно 
базуватися на оцінці конкурентних переваг галузей національної економіки, 
пов’язаних з існуючими технологічними та інтелектуальними можливостями, а 
також відносною дешевизною робочої сили; 

- сприяння розвитку підприємств хімічної та пов’язаних з нею  галузей 
промисловості, а також промисловості будівельних матеріалів; 

- розширення існуючих можливостей експорту різноманітних послуг 
(навчання іноземних громадян, здійснення транзитних перевезень, розвиток 
міжнародного туризму); 

- допомога держави в укріпленні української ІТ-галузі на зовнішньому 
ринку; 

- формування клімату для  розвитку різних форм міжнародного 
співробітництва (приваблення інвестицій, кредитні угоди, міжнародний лізинг, 
інжиніринг та ін.); 

- сприяння подальшому розвитку аграрного сектора. 
Реалізація продуманої експортної стратегії посилить позиції України в 

структурі глобального економічного простору і, тим самим забезпечить їй 
економічну безпеку. 

Інтегрування України в світове господарство та нагромадження її 
експортного потенціалу робить необхідним постійний моніторинг розвитку 
інтеграційних процесів, що обумовлює динаміку  зовнішнього та внутрішнього 
маркетингового середовища.  

Сучасні процеси глобалізації є змістовно та структурно складними і по-
різному впливають на  економіки, посилюючі конкуренцію між суб’єктами 
господарювання, формуючи нове середовище як для національного розвитку в 
цілому, так і для функціонування світового ринку. 
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Розробка та реалізація з урахуванням усіх аспектів сучасного 

маркетингового середовища основних напрямів торгово-економічної політики 

не тільки дозволить і надалі будувати ринкову економіку, але й сприятиме 

отриманню максимального ефекту від участі  в міжнародному розподілі праці. 

Сьогодні ми можемо  визначити три напрямки: 1) стимулювання експорту та 

сприяння виходу на зовнішній ринок продукції з високою долею доданої 

вартості; 2) формування ефективного механізму захисту вітчизняного 

виробника; 3) забезпечення доступності міжнародних ресурсів для 

національних суб’єктів господарювання.  
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У статті розглянуто сутність, джерела формування та напрями 

використання капіталу підприємства. Сформульовано основні завдання 

ефективного управління капіталом підприємства, визначено головні орієнтири 

підвищення ефективності використання капіталу підприємства.  
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формування капіталу.  

Постановка проблеми. В умовах сучасного економічного становища в 

Україні та тенденції до світової глобалізації ринків у суб’єктів господарювання, 

незалежно від їх організаційно-правової форми, виникає потреба у капіталі для 

забезпечення нормальної діяльності підприємства та забезпечення його 

фінансової стійкості. У зв’язку з цим з’являється низка питань щодо управління 

структурою капіталу підприємства, яка є своєрідним відображенням усіх тих 

економічних перетворень, що відбуваються у вітчизняній економіці. Ефективна 

політика управління структурою капіталу підприємства суттєво підвищує 

рівень його фінансової стійкості, відповідно виникає необхідність формування 

найбільш оптимального механізму управління структурою капіталу для його 

ефективного використання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні аспекти 

визначення, формування і використання основного капіталу окреслені                 

Х. Андерсеном, А. Гропеллі, Р. Коузом, Ж. С. Нельсоном, Б. Нідлзом,                 

Е. Нікбахтом, В. Панченко, А. Фуксом, Дж. Хіксом та ін. Дослідження 

переважної більшості вітчизняних авторів стосуються вивчення процесу 

формування та ефективності використання основних фондів. Цим питанням 

присвячені праці Б. Бачевського, І. Бланка, С. Будай, В. Влезько, Ф. Волкова,   
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В. Воротілова, М. Герасимчука, Н. Гуляєвої, А. Золотарьова, І. Зятковського,   

В. Клочко, А. Ковальова, В. Коркіна, М. Олексієнко, Г. Одинцової, П. Орлова, 

В. Панченко, М. Рімера, М. Хохлова, М. Чумаченко, І. Швеця та ін. У той же 

час сучасна ситуація у нашій країні вимагає детального вивчення питання 

ефективного використання ресурсів, що є у розпорядженні фірми.  

Метою написання даної статті є формування та розроблення рекомендацій, 

спрямованих на підвищення ефективності використання капіталу підприємства 

на основі узагальнення праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених-

економістів.  

Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає не 

тільки його фінансову діяльність, а і багато аспектів операційної та 

інвестиційної діяльності. Вона активно впливає на кінцеві результати цієї 

діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного 

капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності 

підприємства, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та 

платоспроможності й остаточно формує співвідношення у ступенях 

прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства [1].  

Управління структурою капіталу є однією зі складових загального 

менеджменту підприємства. Таке управління розуміє під собою систему 

принципів і методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, 

пов’язаних із встановленням оптимальних параметрів обсягу та структури 

капіталу, а також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах 

для здійснення господарської діяльності підприємства з найбільшою 

ефективністю та віддачею [2].  

У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства 

капітал використовують як інвестиційний та виробничий ресурс, використання 

якого має приносити максимальний ефект при мінімальних витратах та 

ризиках. Крім того капітал можна розглядати і як носій аналітичної інформації, 

яку також можна використовувати з метою управління підприємством на основі 

кругообігу капіталу.  
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У відповідності до загальноприйнятих визначень процес формування 

капіталу підприємства вимагає дотримання наступних принципів:  

1) врахування перспектив розвитку підприємства;  

2) забезпечення відповідності між обсягом залученого капіталу та 

обсягами активів підприємства;   

3) забезпечення оптимальної структури капіталу;  

4) мінімізації витрат при формуванні капіталу з різних джерел;  

5) забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі 

функціонування підприємства [3].  

Загалом, структура капіталу підприємства формується за рахунок як 

внутрішніх, так і зовнішніх джерел, що обумовлюється як особливостями 

фінансового розвитку власне самого підприємства, так і фінансового ринку 

країни в цілому. Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової 

вартості, що залежить як від об’єктивних чинників (масштабу цін в економіці 

країни і ряду макроекономічних показників), так і суб’єктивних чинників 

(наприклад, найпростішого – облікової політики самого підприємства). 

Основним індикатором при цьому виступає власний капітал підприємства, що 

визначає обсяг його чистих активів [4].  

Аналіз досліджень вчених-економістів дозволяє визначити, що управління 

капіталом підприємства повинно бути спрямоване на вирішення таких 

основних завдань:  

1) формування достатнього обсягу капіталу, для забезпечення необхідного 

економічного розвитку підприємства;  

2) забезпечення максимальної доходності капіталу;  

3) забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов’язаних з 

використанням капіталу;  

4) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі 

його роботи та розвитку.  

Процес управління структурою капіталу будь-якого підприємства 
ґрунтується на певному механізмі, який є системою основних елементів та 
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функцій, що регулюють процес розроблення та реалізації управлінських рішень 
у цій галузі. Механізм формування капіталу підприємства дозволяє визначити 
найбільш ефективний комплект фінансових послуг, який необхідно 
використати для залучення капіталу підприємства, а також співвідношення між 
власним та залученим капіталом підприємства з огляду на його фінансову 
стійкість та припустиму ризиковість ведення бізнесу. При цьому, ефективність 
діяльності конкретного підприємства значною мірою залежить від рівня 
розвитку та вдосконалення системи управління капіталом та традиціями 
прийняття управлінських рішень.  

В сучасних умовах господарювання співвідношення власного капіталу та 
зобов’язань є тим фактором, який безпосередньо впливає на фінансову 
стійкість підприємства. Підприємство, діяльність якого фінансується в 
основному за рахунок власного капіталу, є фінансово стійким, незалежним, 
платоспроможним. Проте, в даному випадку виникає і ряд проблем, зокрема, 
варто пам’ятати, що власний капітал обмежений у розмірах, а суб’єкти, які 
вклали свої кошти у підприємство, зацікавлені у виплаті значних дивідендів, 
що може стати перешкодою для стратегічного розвитку підприємства. З іншого 
боку, залучення позикового капіталу дає підприємству ряд переваг, дозволяє до 
деякої міри покращити його фінансовий стан. Але неефективне використання 
позикового капіталу, значна плата за користування останнім, заморожування на 
тривалий час коштів в обороті можуть дати зворотний ефект, відчутно знизити 
платоспроможність підприємства і навіть довести його до банкрутства.  

Крім того, суттєвий відсоток залучених коштів робить підприємство 
залежним, а його фінансовий стан хитким. Іншими словами, - підприємство 
повинно прорахувати вигідну саме йому структуру капіталу, підтримуючи 
баланс між власним та позиковим з уникненням крайнощів.  

Також проведене дослідження дозволяє зауважити, що здійснювати 
управління фінансовою стійкістю необхідно з врахуванням ризиків, зумовлених 
науковим прогресом, нестабільністю політичної ситуації, зростанням 
конкуренції на товарних і фінансових ринках, посиленням глобалізаційних 
процесів та дефіцитом інформації.  
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Висновки. У результаті проведених досліджень можна зазначити, що 

управління структурою капіталу є невід’ємною частиною всієї політики 

управління підприємством, оскільки воно полягає у створенні оптимальної 

структури капіталу, яка безпосередньо впливає на його діяльність та 

результативність використання фондів, визначає фінансову стійкість і 

платоспроможність. Структура капіталу впливає на рентабельність власного 

капіталу та активів, формує оптимальне співвідношення прибутковості й 

ризику в процесі розвитку підприємства. Отже, кожен суб’єкт господарювання 

має будувати свою політику управління структурою капіталу так, щоб 

забезпечити максимізацію ринкової вартості підприємства при мінімізації 

ризиків. 
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У статті обґрунтовано доцільність державного регулювання міжнародної 

економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання на етапі 

реформування національної економіки. Розроблено та запропоновано 

адаптаційну систему управління міжнародною економічною діяльністю 

підприємств з урахуванням рівня та характеру державного регулювання.  

Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, регулювання, розвиток, 

ефективність, фактор 

Основною метою будь-якої фірми на ринку є пошук шляхів вирішення 

проблем та задоволення потреб споживачів. Даний підхід щодо діяльності 

підприємства відображає маркетинг, як філософію бізнесу , інструмент 

досягнення цілей, пов’язаних з виходом на нові ринки, зростанням 

прибутковості. З іншої сторони, маркетинг –  діяльність, функція менеджменту, 

що існує задля інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 

та конкретизації дій щодо організації товарообігу , ціноутворення, збуту та 

реалізації товарів. 

На жаль, сьогодні майже відсутнє стратегічне бачення маркетингової 

діяльності, а її роль в ефективному функціонуванні підприємстві є 

недооціненою. Проте, це не заперечує  відсутності самого маркетингу у 

діяльності вітчизняних підприємств. Збільшення обсягів продажу на товарних 

ринках до недавнього часу було наслідком зростання попиту. І питанню 

ефективності маркетингової діяльності не було приділено достатньо уваги. Як 

наслідок від наявності великої  кількості брендів та вільного поводження з 

ними був сформований клас маркетологів, чиї методи роботи не відповідають 

вимогам сучасного ринку. 
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Тому, важливим є чітке усвідомлення керівниками підприємств того 

факту, що маркетинг – це не лише реклама, а, першочергово, стратегічний 

аналіз з урахуванням наявних та потенційних ризиків. Саме такий підхід 

забезпечить вихід маркетингу на принципово новий рівень. 

Процес управління маркетингом та його вплив на ефективність діяльності 

підприємства було розглянуто в багатьох працях з менеджменту та маркетингу 

такими вченими та науковцями: Р. Г. Айсина, О. М. Антоненко, О. І. Тревого, 

Р. М. Костюкевич, Г. Л. Багієв, І. А. Арєнков, Л. Є. Басовський,                 

М. В. Вачевський, М. І. Долішний, В. Г. Скотний, А. В. Войчак,                 

С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, Е. П. Голубков, О. Каніщенко, Ф. Котлер, 

Л. В. Балобанова, Т. М. Циганкова. У роботах як зарубіжних, так і вітчизняних 

вчених висвітлено та окреслено зміст і механізм формування маркетингового 

менеджменту на підприємстві. 

Не зважаючи на велику кількість наукових праць, в даній сфері відсутній 

чіткий механізм вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві, не 

існує конкретних рекомендацій з раціонального застосування та вирішення 

нагальних проблем маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. 

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних засад формування процесу 

маркетинг-менеджменту на підприємстві та вирішенні проблемних питань його 

застосування на практиці. 

Стабільно високий рівень попиту на товар досягається завдяки 

раціональному використанню маркетинг-менеджменту. Суб’єкт функціонує на 

засадах маркетингу лише тоді, коли управління підприємством, усіма його 

відділами, підрозділами і функціями здійснюється на основі маркетингової 

концепції. Але існує значна кількість трактувань даного поняття, що і є 

основною проблемою використання маркетинг-менеджменту на практиці. 

Процес маркетинг-менеджменту на підприємстві має відбувається 

поступово, з урахуванням всіх його складових. Формування маркетингового 

механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності являє собою 
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застосування керівного впливу держави, міських органів влади до 

товаровиробників експортоспроможної продукції з метою максимізації їх 

пропозиції на зовнішніх ринках. Механізм регулювання включає послідовне 

подолання товаровиробниками нижчих рівнів пропозиції товарів із 

недостатніми якісними характеристиками з метою досягнення пропозиції на 

високих ієрархічних рівнях за рахунок підвищення якості товару на все більш 

представницьких виставках і ярмарках. 

Зважаючи на це, підприємства  розглядають новітні маркетингові підходи 

до застосування регулюючих механізмів в інтенсифікації 

зовнішньоекономічних зв’язків із застосуванням факторів попиту і пропозиції. 

А протиріччя інтересів виробників і споживачів обумовлює об’єктивну 

необхідність проведення маркетингових досліджень. 

Маркетинг являє собою комплекс підходів і методів, орієнтованих на 

ринок, що служать досягненню цілей підприємств, країн. Ф. Котлер у роботі 

«Основи маркетингу» дає таке визначення: «Маркетинг – вид людської 

діяльності, направленої на задоволення потреб за допомогою обміну» [5, c. 31]. 

Е. Дихтль і Х. Хершген розуміють маркетинг як «вираження орієнтованого на 

ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, 

систематичні, а нерідко й агресивні підходи». 

У прикладному розумінні маркетинг є процесом прийняття управлінських 

рішень на основі аналізу факторів зовнішнього ринкового середовища, для чого 

застосовуються маркетингові дослідження. 

Варто зазначити, що провідне місце в системі міжнародного маркетингу 

займає дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес 

пошуку, збору, обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом 

товарів і послуг. За таких умов головною метою маркетингових досліджень є 

зменшення невизначеності і ризику в ході прийняття комерційних рішень. 

Маркетингові дослідження, що проводяться на зарубіжних ринках, як 

правило, містять в собі два великих блока: дослідження ринків; дослідження 

потенціальних можливостей підприємства. 
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Існують відмінності між маркетинговими дослідженнями іноземних та 

внутрішнього ринків  і, насамперед, це: 

– складність одержання первинної інформації; 

– нестача (чи відсутності) вторинної інформації; 

– значні витрати  на проведення польових досліджень; 

– необхідність координації досліджень на ринках різних країн. 

Маркетингові дослідження можуть проводить підприємством самостійно, 

або на його замовлення спеціалізованими маркетинговими фірмами. 

Ефективність таких досліджень залежить від системності та кількості джерел 

інформації. 

Шляхи взаємного пристосування інтересів виробників і споживачів 

можуть бути знайдені за допомогою маркетингових досліджень, для чого 

необхідно вивчити економічні інтереси як споживача, так і виробника, 

визначити сфери розбіжностей цих інтересів, знайти спосіб їх мінімізації 

шляхом розробки ефективної маркетингової стратегії. 

У здійсненні маркетингових досліджень виділяють два напрями: 

внутрішній та міжнародний. У зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних 

підприємств регулювання зовнішньоекономічних зв’язків зорієнтоване на 

міжнародний маркетинг. 

З урахуванням цього, маркетинг-менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності слід визначити як теорію та практику прийняття управлінських 

рішень на основі аналізу факторів міжнародного ринкового середовища. 

Дослідження проблеми необхідності формування системи логічної та 

обґрунтованої маркетингової поведінки в процесі прийняття рішення про вихід 

на зарубіжний ринок, застосування сучасних управлінських технологій в 

умовах інтернаціоналізованого маркетингового середовища і оперативної 

оцінки ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності, вимагає 

визначення етапів маркетингової діяльності компанії в процесі міжнародної 

діяльності (табл. 1), а також виділення найбільш важливих, з погляду 

особливостей інтернаціоналізації, в окремі алгоритми.  Дослідження 
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особливостей управління маркетингом на підприємстві, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, показало , що при виході на зовнішній ринок 

виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє 

середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень. 

Це призводить до того, що: 

– підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства; 

– зростає ступінь ризику, з’являється додатковий ризик його діяльності; 

– збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 

– підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх 

діяльності. 

Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним 

його використання в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Він 

входить до складу функцій, які здійснює підприємство в рамках 

зовнішньоекономічної діяльності. А також являє собою самостійну галузь 

діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. 

Використання системи маркетингу в управлінні зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в неповній мірі має негативні наслідки для його 

розвитку та процвітання. Очевидно, що більш активна позиція українських 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у впровадженні системи управління 

маркетингом дала б змогу значно покращити якісний рівень роботи, зміцнити 

імідж та конкурентоспроможність на світових ринках. 
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